
Титульний аркуш 
 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Пойманов С.М 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33298371 

4. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 23 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 503-70-18, +380 (44) 390-38-25 

6. Адреса електронної пошти: company@ub.kiev.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 

не приймалося 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

  

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про дату та рiшення наглядової ради емiтента, яким затверджено рiчну iнформацiю, 

або дату та рiшення загальних зборiв акцiонерiв, яким затверджено рiчну iнформацiю емiтента  

не надається, тому що рiшення органів управління про затвердждення рiчної iнформацiї на дату 

подання річної інформації не надано. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Компанiя не проводила 

рейтингової оцiнки. 

 

Iнформацiя про наявнiсть фiлалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не 

надається, тому що Компанiя не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо емiтента не надається, тому що штрафних санкцiй у 

звiтному роцi не було. 



 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що 100% акцiй Компанiї перебуває у державнiй власностi. 

 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про 

змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що про таких змiн не було. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Компанiя не випускала облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Компанiя не 

випускала iншi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Компанiя не випускала 

похiднi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Компанiя 

не випускала боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Компанiя не придбавала власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Компанiя не випускала цiльових 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Компанiя не випускала iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу не надається, тому що 100% акцiй Компанiї перебуває у державнiй 

власностi. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Компанiя не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не надається, тому що  такi рiшення не приймалися. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що  



Компанiя не здiйснювала випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що немає таких договорiв. 

 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Компанiї немає таких 

договорiв. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi 

облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду не надається, тому що така iнформацiя не виникала. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 Компанiя "Укрбуд" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 14.01.2005 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 193136000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 344 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

 68.20 - Надання в оренду i в експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

 АБ " Укргазбанк" в м. Київ, МФО 320478 

2) IBAN 

 UA703204780000000026009160793 

3) поточний рахунок 

 UA703204780000000026009160793 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

 АТ  "Ощадбанк" в м. Київ, МФО 322669 

5) IBAN 

 UA563226690000026002300688145 

6) поточний рахунок 

 UA563226690000026002300688145 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АЕ № 639037 25.02.2015 Державна архiтектурно 

-будiвельна iнспекцiя України 

 

Опис 

Вiдповiдно до наказу Держархбудiнспекцiї вiд 13.03.2020 № 21-Л 

внесено змiни до перелiку видiв робiт виданої лiцензiї. Дата початку 

термiну дiї 13.03.2020 р., граничного термiну дiї немає. 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ДП "Укрмонолiтспецбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33345651 

4) Місцезнаходження 

 вул. М. Раскової, 23, м. Київ, 2660 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  727 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33378273 

4) Місцезнаходження 

 вул. Сєдова, 9, м. Запорiжжя, 69035 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  456 тис.грн. 



Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33387157 

4) Місцезнаходження 

 пр. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  154 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 



внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33407618 

4) Місцезнаходження 

 вул. Вiтчизни, 9, м. Кривий Рiг, 50051 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  22 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 



1) Найменування 

 ДП "Сумський навчальний центр" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33390353 

4) Місцезнаходження 

 вул. Курська, 143, м. Суми, 40031 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  123 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33383131 

4) Місцезнаходження 

 вул. Ю.Савченка, 97, м. Днiпропетровськ, 49006 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  276 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 



грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33387120 

4) Місцезнаходження 

 вул.Велика Арнаутська,15, м. Одеса, 65125 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  4154 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 



-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33350792 

4) Місцезнаходження 

 вул. Коцюбинського, 1, м. Київ, 01030 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  1673 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 



 ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33359271 

4) Місцезнаходження 

 вул. Червоної калини, 35, м. Львiв, 79070 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  495 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33357934 

4) Місцезнаходження 

 вул. Степана Бендери, 33, м. Тернопiль, 46020 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  224 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 



вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33384237 

4) Місцезнаходження 

 пр. К.Маркса, 57, м. Днiпропетровськ, 49000 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  2947 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 



пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 

1) Найменування 

 ДП "Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33417233 

4) Місцезнаходження 

 вул. Артема, 145 а, м. Донецьк, 83015 

5) Опис  

 Форма участi - на  правах господарського вiдання. 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100%. 

Активи, наданi емiтентом у якостi внеску, -  3287 тис.грн. 

Компанiя вiдповiдно до Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 

грудня 2004 року №1793, iз змiнами, внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд  9 лютого 2011 року №83, вправi в установленому законодавством порядку утворювати 

дочiрнi пiдприємства, якi дiють на пiдставi статутiв, що затверджуються правлiнням Компанiї за 

погодженням з наглядовою радою. Дочiрнi пiдприємства не можуть мати у своєму складi iнших 

юридичних осiб. До компетенцiї Компанiї вiдносно дочiрнiх пiдприємств належить внесення на 

розгляд наглядової ради рiшень: 

- про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств; 

- визначення розмiру статутного капiталу дочiрнiх пiдприємств i механiзму його 

формування; 

- призначення на посаду та звiльнення з посади керiвника дочiрнього пiдприємства;  

- розгляд  фiнансових планiв дочiрнiх пiдприємств 

- розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, пiдготовка їх для подання наглядовiй радi, 

внесення пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

-  здiйснення контролю за використанням  майна Компанiї, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правах господарського вiдання та в оренду;  

- визначення полiтики щодо амортизацiї необоротних активiв та майна, переданого до 

статутних капiталiв дочiрнiх пiдприємств; 

- затвердження договорiв (угод) на виконання робiт (надання послуг), укладених дочiрнiми 

пiдприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначенi статутами дочiрнiх пiдприємств;  

- прийняття рiшення щодо проведення застави необоротних активiв та майна дочiрнiх 

пiдприємств для отримання кредитних ресурсiв, гарантiй та iнших фiнансових послуг, 

провадження спiльної дiяльностi, продажу та списання майна; 

- створення у разi необхiдностi ради директорiв дочiрнiх пiдприємств як дорадчого органу 

та затвердження порядку її роботи. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 200/6960/19 Бабушкiнський 

районний суд м. 

Днiпропетровська 

Клiмова Iнна 

Олександрiвна 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

 Вiдшкодування майнової шкоди 

в розмiрi 55 648,42 грн. 

Розгляд справи 

триває 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 20.05.2019 р. 

2 905/1965/19 Господарський суд 

Донецької областi 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

АТ  " 

КИЇВЕНЕРГО" 

 Справа про банкрутство Ухвалою 

господарського 

суду Донецької 

областi вiд 

23.01.2020р. 

Компанiю 

визнано 

конкурсним 

кредитором i 

включено iї 

грошовi вимоги 

до реєстру 

вимог 

кредиторiв. 

Триває 

лiквiдацiйна 

процедура. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 18.11.2019 р. 

3 910/4135/20 Господарський суд 

мiста Києва 

ТОВ " ЛIФТ 

МОНТАЖ СЕРВIС 

ГРУП" 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

 Стягнення заборгованостi в сумi 

263 214,69 грн. 

18.02.2021 р. 

провадження в 

частинi 

стягнення 

253987,60 грн. 

закрито, в iншiй 

iншiй частинi 

позивних 

вимого 

задоволено 

частково.  ( 

20883,30 грн.) 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 16.11.2020 р. 



4 910/142/21 Господарський суд 

мiста Києва 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

ТОВ 

"СПЕЦБУД-ПЛЮС

" 

 Стягнення заборгованостi  в 

розмiрi 3669498,27 грн. 

Позов 

задоволено 

06.07.2021 р. , 

виконавчий 

документ 

передано в 

орган ДВС для 

примусового 

виконання. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 01.02.2021 р. 

5 910/2212/21 Господарський суд 

мiста Києва 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

ТОВ " ЕКСПЕРТ 

АРГОУКРАЇНА" 

 Стягнення заборгованостi по 

оренднiй платi в розмiрi 

112597,23 грн. 

Позов 

задоволено 

05.07.2021. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 17.02.2021 р. 

6 910/21120/21 Господарський суд 

мiста Києва 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

ТОВ " ФОРВАРД 

КИЇВ-СЕРВIС 06" 

 Стягнення заборгованостi в 

розмiрi 357308,50 грн. 

Позов 

задоволено 

10.02.2021 р. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 24.12.2021 р. 

7 910/18145/20 Господарський суд 

мiста Києва 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

ТОВ " СЕЙСВИНД"  Стягнення коштiв в розмiрi 

5004785,27 грн, з яких 

4047131,39 грн. безпiдставно 

набутих коштiв, 56669,55 грн. 

збиткiв вiд iнфляцiї, 91558,05 

грн. 3% рiчних i 80+426,28 грн. 

штрафу. 

Позов 

задоволено 

19.05.2021 в 

сумi 4929406,04 

грн.Виконавчий 

документ 

повернено вiд 

органу ДВС без 

виконання. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 24.11.2020 р. 

8 910/14642/21 Господарський суд 

мiста Києва 

ДПАТ " Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" 

ПП"УКРБАЛТБУД"  Стягнення заборгованостi за 

оренду майна в сумi 191426,31 

грн. 

Позов 

задоволено 

15.11.2021 р. 

Опис: 

Дата вiдкриття провадження у справi 13.09.2021 р. 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органiзацiйна структура державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" затверджена рiшенням наглядової ради вiд 29 листопада 2011р. №5/8 i схвалена 

рiшенням правлiння Компанiї  вiд 24 жовтня 2011 р. № 11/6. До складу компанiї "Укрбуд" 

(управлiння) входять бухгалтерiя, 5 департаментiв: управлiння власнiстю, юридичний, економiки 

та фiнансiв, проектування та будiвництва, пiдготовки та перепiдготовки кадрiв, а також 

управлiння внутрiшнього аудиту.  

 

До складу департаменту управлiння власнiстю входять управлiння договiрної та претензiйної 

роботи, два вiддiли та 10 територiально вiдокремлених структурних  пiдроздiлiв( без передачi iм. 

функцiй юридичної особи i представництва та захисту iнтересiв юридичної особи) - виробничих 

дiльниць у м.Калуш, м.Черкаси, м.Харкiв, м.Житомир, м.Одеса , м.Днiпро , м.Суми , м.Львiв , 

м.Мариупiль i готельно-офiсний комплекс " Затишок". 

 

До складу департаменту проектування та будiвництва входить управлiння органiзацiї 

будiвництва та вiддiл служби замовника та технiчного нагляду в будiвництвi. Департамент 

координує дiяльнiсть 6 дочiрнiх пiдприємств проектного напрямку, якi здiйснюють проектування 

об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового та цивiльного 

призначення:  "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"- м. Київ, "Проектний iнститут 

"Львiвський Промбудпроект"- м. Львiв, "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" - м. 

Одеса, "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"- м. Днiпро, "Науково-дослiдний 

та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" - м. Донецьк, "Проектний iнститут 

"Тернопiльський Промбудпроект" - м. Тернопiль . 

 

 Департамент пiдготовки та перепiдготовки кадрiв координує роботу 5 дочiрнiх пiдприємств 

навчального напрямку: 4 навчально-курсових комбiнати та 1 навчальний центр, якi проводять 

пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: "Запорiзький навчально-курсовий 

комбiнат", "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд", "Навчально-курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд", "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт" та "Сумський 

навчальний центр".  

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 251. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 93. 

Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 38 осiб. Фонд 

оплати працi - 40458 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року 

на 156 тис. грн., що становить 0,4%.  В Компанiї у поточному роцi  не здiйснювались заходи по 

пiдвищенню квалiфiкацiї та пiдготовки фахiвцiв дочiрнiх пiдприємств i компанiї "Укрбуд" 

(управлiння) , що пов'язано  з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних 

протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої 



респiраторної хвороби,COVID-19 спричиненої короновiрусом SARS-CoV-2.  

В затверджених заходах по забезпеченню стабiльної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Компанiї на 

рiк кадрова програма була спрямована на забезпечення достатнього рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв, а також передбачала нарощування кадрового потенцiалу за рахунок молодих 

фахiвцiв вiдповiдно до вимог дiючого законодавства та пiдвищення середньомiсячної заробiтної 

плати штатних працiвникiв.  

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Компанiя не належить до об'єднань пiдприємств.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Компанiя не проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Компанiї не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика державного публiчного  акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" (далi - Компанiя), яка затверджена наказом вiд 27 вересня 2019 року № 35 i метою якої є 

забезпечення незмiнностi протягом року правил та принципiв, що застосовуються в Українi для 

вiдображення в облiку господарських операцiй, дотримання вимог нормативних документiв з 

питань бухгалтерського облiку, органiзацiї та методологiї бухгалтерського облiку. Наказом 

№27/1 вiд 23.05.2020 року були внесенi змiни до облiкової полiтики ДПАТ "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" в частинi збiльшення вартiсного критерiю при визнаннi об'єкта основним засобом.  

 

Основнi принципи облiкової полiтики (витяг): 

Основа складання 

Фiнансова звiтнiсть Групи була складена вiдповiдно до МСФЗ. Вона була складена на основi 

принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для продажу, 

що вiдображенi за справедливою вартiстю. Група веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову 

звiтнiсть в гривнях (грн.) вiдповiдно до МСФЗ. 

Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) № 21 "Вплив змiн валютних 

курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру Групи, яка вiдображає економiчну суть 

вiдповiдних подiй та обставин, є гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi  

Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним на дату 

операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються 

за обмiнним курсом, чинним на дату балансу.  

Нематерiальнi активи 

Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання. Витрати на 

придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного 

термiну їх використання (вiд 1 до 20 рокiв). 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Термiни i методи 



нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний 

термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн 

амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється. 

Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Компанiя використовує вартiсний критерiй при визнаннi об'єкта основним засобом. Об'єкт 

пiдлягає визнанню у складi  основних засобi, якщо його вартiсть перевищує 20000 грн, а термiн 

його експлуатацiї перевищує 1 (один) рiк, крiм об'єктiв нерухомостi, вартiсний критерiй по яким 

складає 30000 грн. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких 

очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: 

 

Група основних засобiв Строк корисної експлуатацiї 

 

Землi не амортизуються 

Будинки та споруди 20-60 рокiв 

Машини та обладнання3-10 рокiв 

Транспортнi засоби 5-8 рокiв  

Iншi основнi засоби 3-8 рокiв 

Термiни i методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. 

Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, 

технiчне обслуговування та  капiтальний  ремонт як правило, вiдображаються у Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) в перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, 

коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних 

вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi 

економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, 

визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. 

Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення їх корисностi, коли 

певнi подiї чи обставини вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути повнiстю 

вiдшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його 

балансової вартостi над оцiночною лiквiдацiйною вартiстю, вартiсть такого активу або групи 

активiв, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть 

очiкуваного вiдшкодування основних засобiв визначається, як бiльша з двох величин: 

справедлива вартiсть мiнус витрати на продаж або цiннiсть використання активу. При визначеннi 

цiнностi використання активу прогнознi потоки грошових коштiв дисконтуються до їх 

теперiшньої вартостi iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi 

ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з даним активом. 

Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв 

до їхньої справедливої вартостi може здiйснюватись дочiрнiм пiдприємством за погодженням з 

Компанiєю на пiдставi вiдповiдного наказу керiвника раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їх 

залишкова вартiсть має суттєве вiдхилення вiд справедливої. Суттєвим вiдхиленням вважати 10% 

вiд валюти балансу. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi вiльних 

ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, викладених у МСФЗ. 

Дооцiнка закривається на нерозподiлений прибуток щоквартально по мiрi нарахування 

амортизацiї за необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активiв  

Iнвестицiйна  нерухомiсть 

Визнання, оцiнку й облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати вiдповiдно до МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". За наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв може бути 

вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, iнвестицiйною 



нерухомiстю вважати у разi здавання в операцiйну оренду бiльш нiж 70% корисної площi об'єкта. 

Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (модель собiвартостi), зменшеною на 

суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її 

вiдновлення.  

Фiнансовi iнструменти 

Група визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан, тiльки 

тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною контракту щодо iнструмента. 

Група класифiкує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання наступним чином: 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку 

або збитку - фiнансовi активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, якi при первiсному 

визнаннi призначенi як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку. 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами 

або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення, щодо яких 

суб'єкт господарювання має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля 

первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за амортизованою 

вартiстю. 

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами 

або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. При 

первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного 

визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за вартiстю, яка амортизується з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням  резерву пiд очiкуванi 

кредитнi збитки . Вартiсть, яка амортизується, розраховується як сума, що залишається пiсля 

амортизацiї премiї або дисконту до справедливої вартостi при первiсному визнаннi за 

ефективною процентною ставкою. При розрахунку враховуються премiя або дисконт, що 

можливо мали мiсце при придбаннi, включаються витрати на здiйснення угоди, а також витрати, 

якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що виникли при 

первiсному визнаннi, зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, витрат або 

капiталу, залежно вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення. 

Наявнi для продажу фiнансовi активи - непохiднi фiнансовi активи, якi визначенi як наявнi для 

продажу або не класифiкованi нi в одну з трьох попереднiх категорiй. Пiсля первiсного визнання 

наявнi для продажу фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

нереалiзованих прибутку або збитку безпосередньо у капiталi. При вибуттi накопиченi прибутки 

або збитки, якi були ранiше визнанi в капiталi, визнаються у Звiтi про сукупний дохiд. Наявнi для 

продажу фiнансовi активи, якi не мають ринкових котирувань на активному ринку i справедливу 

вартiсть яких не можна надiйно оцiнити, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву пiд знецiнення у випадку потреби. 

Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

прибутку або збитку - фiнансовi зобов'язання, утримуванi для продажу, та фiнансовi зобов'язання, 

якi при первiсному визнаннi призначенi як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. 

Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - всi iншi фiнансовi 

зобов'язання. При первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних зi здiйсненням операцiї. У подальшому позики i 

кредиторська заборгованiсть вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Група визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи 

фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення їх знецiнення в 

результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу ("випадок 



втрати"), i такий випадок має вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу 

або групи фiнансових, якi можна надiйно оцiнити. 

Ознаки зменшення корисностi можуть включати свiдчення того, що боржник або група 

боржникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, вiдмовляються або ухиляються вiд сплати 

вiдсоткiв або основної суми боргу, iснує ймовiрнiсть того, що вони збанкрутують або будуть 

фiнансово реорганiзованi, а данi спостережень вказують, що зниження очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв можна оцiнити. 

Активи, що вiдображаються в облiку за амортизованою вартiстю 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що має мiсце збиток вiд зменшення корисностi позик та 

дебiторської заборгованостi, що облiковуються за амортизованою вартiстю, то суму збитку 

оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були 

понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто 

ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу 

зменшується iз застосуванням рахунку резервiв. Сума збитку визнається у звiтi про сукупний 

дохiд у складi iнших витрат. 

Група спочатку визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi окремо для 

фiнансових активiв, якi є окремо суттєвими, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення 

корисностi фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвим. 

Якщо визначено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для окремо оцiненого 

фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), актив включається у групу 

фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику, ця група фiнансових 

активiв оцiнюється на зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо 

на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток 

вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. 

Якщо у наступному перiодi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi  зменшується i 

таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд 

зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сума 

сторнування визнається в звiтi про сукупний дохiд в розмiрi, за умови, що балансова вартiсть 

активу не перевищує його амортизовану вартiсть на дату сторнування. 

Знецiнення не фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату для не фiнансових активiв визначається наявнiсть ознак того, що актив 

може бути знецiнений. Якщо такi ознаки iснують, або коли проведення щорiчного тесту на 

знецiнення активу є необхiдним, керiвництво оцiнює суму вiдшкодовування активу. Якщо ця 

сума нижче балансової вартостi активу, то вона знижується до суми очiкуваного вiдшкодування. 

Збитки вiд знецiнення триваючих видiв дiяльностi визнаються у Звiтi про сукупний дохiд в тих 

категорiях витрат, якi вiдповiдають функцiям знецiнених активiв. 

Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Група припиняє визнання фiнансового активу тiльки тодi, коли: 

1) закiнчується термiн дiї передбачений договором прав на грошовi потоки вiд цього 

фiнансового активу або 

2) Група передає цей фiнансовий актив (або передача передбачених договором прав на 

отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або збереження передбачених договором 

прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але прийняття на себе 

передбаченого договором зобов'язання виплачувати цi грошовi потоки одному або кiльком 

отримувачам ).  

Група припиняє визнавати фiнансове зобов'язання та вилучає його зi Звiту про фiнансовий стан 

тодi, коли воно є погашеним, тобто коли обов'язок, передбачений договором, виконаний або 

анульований. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового 

зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченого вiдшкодування, 



включаючи переданi не грошовi активи або прийнятi на себе зобов'язання, Група визначає у 

складi iнших операцiйних доходiв чи витрат. 

Фiнансовi iнвестицiї 

До фiнансових iнвестицiй вiдносяться: 

- фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi; 

За методом участi в капiталi облiковуються дочiрнi пiдприємства. 

До дочiрнiх вiдносяться тi пiдприємства, якi утворенi та перебувають пiд контролем Головного 

пiдприємства Групи (материнської компанiї). 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Компанiї. Для цiлей Звiту про фiнансовий стан 

грошовими коштами та їх еквiвалентами є готiвка в касi, поточнi рахунки та депозити в банках та 

iнших фiнансових установах без обмеження використання або термiн повернення яких не 

перевищує 3 мiсяцiв. 

Депозити в банках та iнших фiнансових установах з обмеженням використання коштiв на перiод 

вiд 3 до 12 мiсяцiв облiковується в основному за тими ж правилами, що й грошовi кошти в банках, 

однак у звiтi про фiнансовий стан вiдображаються окремо у складi Поточних фiнансових 

iнвестицiй. Депозити з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв облiковуються у складi iнших 

необоротних активiв. Основною умовою розгляду депозитних договорiв термiном бiльше 3 

мiсяцiв як еквiвалентiв грошових коштiв є можливiсть дострокового розiрвання Компанiєю 

договору без втрати основної суми. 

Дебiторська заборгованiсть 

Облiковується вiдповiдно до МСФЗ 9, як борговий актив. Торгова та iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть є виключно виплатою основної суми боргу та утримується для погашення 

визнається за амортизацiйною вартiстю. Ефективна ставка вiдсотка на звичайну дебiторську 

заборгованiсть дорiвнює нулю. При продажу на умовах товарного кредиту з суттєвою 

вiдстрочкою платежу (понад 12 мiсяцiв) визнається компонент фiнансування, що вiдображається 

у фiнансових доходах за визначеною ефективною ставкою вiдсотка.  

Вiдповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської 

заборгованостi, Група нараховує резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

Група застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки торгової 

дебiторської заборгованостi i активiв за договором, якi виникають в результатi операцiй, що 

належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 вiдповiдно до наведеної нижче матрицею по 

групах дебiторської заборгованостi щодо часу виникнення: 

 

До 1мiсяця 1-3мiсяцi 3-12 мiсяцiв 12-18мiсяцiв Бiльше 18мiсяцiв 

 

0,1%                    5%       20%        50%       100% 

 

Запаси 

Запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: за собiвартiстю чи  чистою вартiстю 

реалiзацiї.  

Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом FIFO (перших за часом надходження запасiв) 

На дату складання рiчної звiтностi Компанiя проводить  перевiрку запасiв  на вiдповiднiсть 

критерiям лiквiдностi. Постiйно дiюча  iнвентаризацiйна комiсiя визначає перелiк та обсяги 

запасiв, якi частково або повнiстю втратили свою первiсну якiсть, не можуть бути використанi 

для продажу, або морально застарiли та довгий час не використовуються у господарськiй 

дiяльностi. 

У випадку виявлення таких оборотних активiв, Компанiя списує такi запаси з балансового облiку 

або здiйснює їх переоцiнку. 

Всi виявленнi збитки вiд знецiнення визнаються у витратах у тому перiодi, в якому вони були 

виявленi. Уцiнка запасiв, якi iснують на балансi бiльше року, у разi вiдсутностi по кожнiй одиницi 



iнформацiї про чисту реалiзацiйну вартiсть, здiйснюється шляхом нарахування резерву на 

знецiнення запасiв по кредиту рахунку 200 Резерв пiд знецiнення запасiв в розрiзi окремих 

категорiй. 

Резерв на зменшення корисностi запасiв нараховується у вiдсотках до балансової вартостi таких 

запасiв, виходячи з термiну їх облiку на балансi: 

- 30% у разi облiку на балансi товарiв бiльше 1 року, але менше 2-х рокiв; 

- 60% у разi облiку на балансi товарiв бiльше 2-х рокiв, але менше 3-х рокiв; 

- 100% у разi облiку на балансi товарiв бiльше 3-х рокiв. 

На запаси, що облiковуються на балансi Компанiї менше року, та iндивiдуально визначенi запаси 

бiльш тривалого зберiгання резерв не нараховується. 

Статутний капiтал  

Статутний капiтал Групи формується за рахунок вартостi майна переданого до статутного 

капiталу. Засновником та єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв 

України.  

Управлiння капiталом:  

Частка не котролюючих акцiонерiв 

Всi частки в статутних капiталах дочiрнiх пiдприємств належать головнiй Компанiї, частка не 

контролюючих акцiонерiв вiдсутня. 

Консолiдацiйнi коригування 

Всi внутрiшньо груповi операцiї та нереалiзований прибуток виключенi з показникiв 

консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Прибуток Групи складається з нерозподiленого прибутку Компанiї та накопиченого прибутку 

дочiрнiх пiдприємств з дати створення за виключенням нереалiзованого внутрiшньо-групового 

прибутку. 

Дочiрнi пiдприємства створенi на пiдставi рiшень єдиного акцiонера. З моменту створення та 

включно до дати затвердження фiнансової звiтностi Компанiї належить 100% в статутному 

капiталi цих дочiрнiх пiдприємств. 

Процентнi кредити та позики 

Кредити та позики в звiтностi вiдображаються за амортизованою вартiстю. Банкiвськi овердрафти 

включаються до позик у складi короткострокових зобов'язань. 

Заборгованiсть за кредитами розподiляється на довгострокову та короткострокову.  

Вiдсотки визнаються витратами звiтного перiоду рiвномiрно протягом термiну користування 

кредитом. У випадку залучення кредитiв для створення квалiфiкацiйних активiв, проценти за 

позиками капiталiзуються з моменту початку створення i до моменту завершення такого активу. 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю.  

Умовнi активи та умовнi зобов'язання.  

Група розрiзняє забезпечення, якi вiдображаються в балансi i створюються для погашення 

майбутнiх зобов'язань, та умовнi зобов'язання - це можливе зобов'язання, яке буде пiдтверджено у 

результатi того, що в майбутньому вiдбудуться або нi певнi подiї. Умовнi зобов'язання 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi i в звiтi про фiнансовий стан не визнаються. 

Винятком є випадки, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбним буде 

вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначеною. 

Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається в примiтках до фiнансової звiтностi, за 

винятком тих випадкiв, коли виконання за зобов'язанням є малоймовiрним або сума такого 

зобов'язання не є суттєвою. Вартiсним порогом для розкриття iнформацiї про умовне зобов'язання 

в примiтках до фiнансової звiтностi є сума, визначена облiковою полiтикою. 

Група постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi виконання. 

Якщо стає можливим, що буде необхiдною сплата за статтею, яка ранiше характеризувалася як 

умовне зобов'язання, то в формах фiнансової звiтностi вiдображається забезпечення за той перiод, 

в якому виплата стала можливою. 



Група не визнає умовний актив у своєму балансi. Умовний актив пiдлягає розкриттю в Примiтках 

до фiнансової звiтностi, коли ймовiрним є надходження економiчних вигiд та iншого сукупного 

прибутку вiдповiдно. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Група має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 

2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним 

для погашення заборгованостi; та 

3) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

До поточних зобов'язань входять забезпечення, якi створюються для вiдшкодування 

прогнозованих з високою ймовiрнiстю майбутнiх операцiйних витрат. Серед них ключовими для 

Групи є наступнi: 

- забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам; 

- забезпечення по премiям та iншим виплатам персоналу;  

- забезпечення на виконання зобов'язань, якi передбаченi умовами договорiв на будiвництво 

об'єктiв; 

- забезпечення пiд судово-претензiйнi збитки: 

- iншi забезпечення 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Суми, якi визнанi Групою як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 

погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi 

суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, 

будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.  

Залишок будь-якого виду забезпечень Групою переглядається на кожну дату балансу та, у разi 

потреби, коригується (збiльшується або зменшується). У випадку вiдсутностi ймовiрностi 

вибуття активiв для погашення майбутнiх зобов'язань, сума такого забезпечення пiдлягає 

сторнуванню. 

Визнання доходiв та витрат 

Група визнає дохiд за базовим правилом: дохiд визнається у Звiтi про сукупний дохiд, коли 

виникає збiльшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у формi надходжень або 

покращення активiв або зменшення зобов'язань, що веде до збiльшення власного капiталу, окрiм 

збiльшення власного капiталу, пов'язаного з отриманням внескiв вiд акцiонерiв. 

Група визнає дохiд, коли або у мiру того, як вона задовольняє зобов'язання, передаючи обiцяний 

актив клiєнтовi. Актив передається, коли або у мiру того, як клiєнт отримує контроль над таким 

активом. 

Група може визнавати виручку протягом певного перiоду або миттєво. 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг визнається залежно вiд ступеня завершеностi конкретної 

операцiї з деталiзацiєю ключових груп товарiв та послуг 

Iншi операцiйнi доходи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi сукупно з вiдповiдними iншими 

витратами на нетто-основi (крiм операцiй з операцiйної оренди), якщо результат їх складання є 

позитивним (отримано прибуток). Якщо в результатi складання виду iнших доходiв з вiдповiдним 

видом iнших витрат отримано збиток, то дана сума вiдображається у складi iнших витрат.  Як 

правило, такi доходи представлено доходами вiд курсових рiзниць, вiд отриманих штрафiв чи 

пенi, реалiзацiї непоточних активiв. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати 

облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. 

Витрати, крiм тих, що формують собiвартiсть реалiзацiї, визнаються витратами того перiоду коли 

вони були здiйсненi незалежно вiд часу розрахункiв. 

Податок на прибуток 

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток складається з поточного податку на прибуток з 



врахуванням змiн вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. 

Поточний податок на прибуток визнається витратами або доходом у Звiтi про сукупний дохiд. 

Поточний податок на прибуток, який належить до статей, визнаних безпосередньо у капiталi, 

визнається у складi капiталу, а не у Звiтi про сукупний дохiд.  

Вiдстрочений податок на прибуток (змiна вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених 

податкових зобов'язань) визнається витратами або доходом у Звiтi про сукупний дохiд. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що виник за результатами операцiй з дооцiнки активiв та 

iнших господарських операцiй, якi вiдображаються збiльшенням власного капiталу чи iншого 

сукупного прибутку 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових 

рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю 

для цiлей фiнансового облiку. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається у випадку наявностi тимчасових податкових 

рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Група розраховує тимчасовi рiзницi шляхом вирахування 

з балансової вартостi активiв та зобов'язань їх податкової бази. 

Вiдстрочений податковий актив визнається у випадку виникнення тимчасових податкових 

рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо очiкується отримання податкового прибутку, з яким 

пов'язанi цi тимчасовi податковi рiзницi. 

Балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу Група переглядає в кiнцi кожного звiтного 

перiоду. Група зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих межах, у яких 

бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Будь-яке таке 

зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовiрною наявнiсть достатнього оподаткованого 

прибутку.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Група оцiнює за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства України, що дiють або превалюють до кiнця 

звiтного перiоду.  

Внески до Державного пенсiйного фонду 

Група не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що 

вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка 

вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi  про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд)  вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в 

Групi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних 

програм, якi б потребували додаткових нарахувань.  

3. Змiни в Облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї 

Змiни до облiкової полiтики ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" не вiдбувалось. Новi 

стандарти, роз'яснення i поправки до дiючих стандартiв i роз'яснень вiдсутнi. 

4.Використання оцiнок 

Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на 

суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в 

основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та 

оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод, визначення ефективної вiдсоткової 

ставки. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, яка була вiдома на момент складання фiнансової 

звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього розвитку 

бiзнесу Групи (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, 

регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки 

на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало 

Керiвництво Групи. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi 

вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються 

припущення. 



 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї у звiтному роцi здiйснювалася в рамках чинного 

законодавства i вiдповiдно до Статуту. Основнi види дiяльностi  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до КВЕД провадились на пiдставi одержаних в установленому порядку 

лiцензiй, а саме: будiвництво житлових i нежитлових будiвель;  дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

навчання дорослих та iншi види освiти; управлiння майном (надання в оренду i в експлуатацiю 

власного нерухомого майна).  

 

 Консолiдований сукупний дохiд по Компанiї у 2021 роцi становить 105751 тис.грн., що 

перевищує плановий показник на 24,8%, а по вiдношенню до показника минулого року 

збiльшився на 1,0%, або на 1015 тис.грн. Консолiдований чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) за основними видами дiяльностi  в 2021 роцi одержаний в сумi 91585 

тис.грн., що становить 122,8% до плану , та збiльшився до факту 2020 року на 6,8%. У складi 

сукупного доходу  чистий дохiд має питому вагу 86,6 %, iншi операцiйнi доходи, в тому числi вiд 

управлiння майном, - 13,4%.  

 

Компанiя "Укрбуд" (управлiння) протягом 2021 року не планувала  i не здiйснювала дiяльнiсть у 

сферi будiвництва житлових об'єктiв. 

 

Незавершене виробництво станом на 31.12.2021 р. становить 3885 тис.грн., яке по вiдношенню до 

початку року зменшилось на 521 тис. грн. за рахунок реалiзацiї по договорам проектування , якi 

знаходились на стадiї виконання та планувались в минулому роцi. Проектування є одним з 

прiоритетних напрямiв дiяльностi Компанiї, що забезпечується силами п'яти дочiрнiх 

пiдприємств - проектних iнститутiв, розташованих в рiзних регiонах України i якi виконують 

функцiю територiальних органiзацiй в регiонах, що за ними закрiпленi. Ускладi консолiдованого 

чистого доходу питома вага  доходу вiд дiяльностi в сферi архiтектури та науково - технiчної 

дiяльностi становить 10,4%, а саме - 9579 тис.грн. У порiвняннi з аналогiчними показниками 

минулого року вiдзначається збiльтшення питомої ваги на 0,8%.  Загальний дохiд вiд усiх видiв 

дiяльностi Пiдприємств проектного напрямку склав 15969 тис. грн., що становить 120,0% вiд 

планового показника (+5062 тис. грн.). Перевиконали план 2021 року 3 Пiдприємства :  

"Одеський Промбудпроект"-7410 тис. грн., або 352,9%;" Тернопiльський Промбудпроект"-697 

тис.грн.,або 164,3%, "Приднiпровський Промбудпроект"-267 тис.грн., або 125,6%." Львiвський 

Промбудпроект" та "Київський Промбудпроект"  забезпечив виконання плану на 71,9% та 84,2% 

вiдповiдно. Широко використовувались в проектних рiшеннях сучаснi будiвельнi матерiали, 



конструкцiї, енерго - i матерiалозберiгаючi технологiї, ефективне обладнання, передовий досвiд 

проектування та будiвництва. Приймали участь в процедурах закупiвель проектних робiт та 

послуг, що проводились замовниками таких закупiвель, придiляючи значну увагу цiновiй 

полiтицi при визначеннi вартостi проектних робiт, застосуванню в проектах сучасних ефективних 

будiвельних конструкцiй та матерiалiв вiтчизняного та зарубiжного виробництва. Все це сприяло 

тому, що 2 пiдприємства проектного напрямку перевиконали план за основним видом дiяльностi, 

а саме " Одеський Промбудпроект"- 352,1%" Тернопiльський Промбудпроект"- 164,9%." 

Львiвський Промбудпроект", "Приднiпровський Промбудпроект" та  "Киiвський 

Промбудпроект"   не виконав план . 

 

Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" зареєстроване та 

знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України, а саме, у мiстi Донецьку по 

вул.Унiверситетська,буд.145-А, та в мiстi Макiївка, по вул.. Аварiйна,буд.3-А. В результатi 

агресивних дiй Росiйської Федерацiї у вiдношеннi України, починаючи з 2014 року,  Компанiєю 

повнiстю втрачений контроль над активами та дiяльнiстю дочiрнього пiдприємства Проектний 

iнститут "Донецький Промбудндiпроект".  

 

Сфера бiзнесу проектного iнституту "Київський Промбудпроект" протягом 2021 року включає 

надання послуг та виконання робiт за такими напрямками: архiтектурно-будiвельне проектування 

i конструювання; проектування iнженерних мереж i систем iнженерного забезпечення; розробка 

проектiв з охорони працi навколишнього середовища та територiальна дiяльнiсть в 

промисловостi, розмiщення пiдприємств, розробка комплексних схем формування та 

упорядкування промислової забудови. Обсяги виконаних та реалiзованих проектних робiт   в 

2021 роцi   у порiвняннi з минулим роком зменшився на 2810 тис.грн. в зв'язку з вiдсутнiстю 

замовлень на проектнi роботи. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк складає  

141 тис.грн., що  на 95,2% менше обсягiв реалiзацiї   минулого року. Питома вага обсягу 

зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить лише 

1,5%.  Iншi операцiйнi доходи пiдприємства у звiтному роцi за обсягами  перевищують рiвень 

2020 року на 39,7% i склали 4413 тис.грн. Основу , як i у минулих перiодах, цих доходiв 

складають доходи вiд операцiйної суборенди -100% загального обсягу iнших операцiйних 

доходiв. Збiльшення цiх доходiв на 1255 тис.грн. вiдбулось за рахунок оперативного 

використання для отримання додаткових вигод пiдприємству ринкової ситуацiї в сферi оренди 

нерухомого майна через введення карантинних заходiв по COVID- 19 з 18 березня 2020 року. 

Незавершене виробництво проектної продукцiї на кiнець звiтного перiоду складають витрати на 

виробництво проектних робiт, реалiзацiя яких планується в наступних звiтних перiодах. Обсяг 

незавершеного виробництва на кiнець звiтного року-2378 тис.грн.Протягом звiтного року 

вiдбулось зменшення обсягiв незавершеного виробництва в порiвняннi з 2020 роком на 429 тис. 

грн., або на 15,3% вiд загального рiвня за рахунок реалiзацiї проектiв та видiлених етапiв 

проектних робiт по окреми об'єктам, що виконувались в минулих роках. Проектний iнститут 

"Тернопiльський Промбудпроект" займається комплексним проектуванням пiдприємств всiх 

галузей промисловостi, громадських та житлових споруд, об'єктiв розташованих в складних 

геологiчних умовах, реконструкцiї та технiчного переобладнання дiючих пiдприємств. Обсяги  

виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в звiтному роцi   в порiвняннi з минулим роком 

зменшились. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству  становить  

1781 тис.грн., що  на 6,1% меньше обсягiв реалiзацiї   минулого року. Всi 100% проектних робiт 

виконано  власними силами. Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого 

доходу пiдприємств проектного напрямку становить 18,6%. У 2021 роцi основними замовниками 

Пiдприємства були ТОВ "Тернопiльбуд": проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву 

житлових будинкiв м. Тернопiль - 914,0 тис. грн з ПДВ; ТОВ "ВВС-Буд": проектно - 

вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв м. Тернопiль - 858 тис. грн. з ПДВ; 

Департамент МБК та ЗВ Чернiвецької МР ": проектно - вишукувальнi роботи по будiвництву 



житлових будинкiв м Чернiвцi - 158,0 тис. грн з ПДВ;  та iншi.  

 

Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" у звiтному перiод надавав послуги у сферi 

проектування,архiтектури та будiвництва - обсяг виконаних робiт в 2021 р. склав 263,0 тис. грн.,в 

т.ч.проведення авторського нагляду 128,3 тис.грн.; провадження територiальної дiяльностi у 

промисловому будiвництвi, розроблення мiстобудiвної документацiї, складання генеральних 

планiв, схем, проектiв промислових  вузлiв населених пунктiв та районiв - обсяг виконаних робiт 

в 2021 р. 134,2 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду портфель замовлень склав 78,3 тис. грн. 

 

Вартiсть робiт за укладеними, але ще не виконаними договорами становить: 

 

- Дог. № 4015-8 КП "Управлiння капiтального будiвництва" Дрогобицької мiської ради 

проведення авторського нагляду за об'єктом будiвництва : "Реконструкцiя стадiону "Галичина" на 

вул.Спортивнiй,2 в м. Дрогобичi, Львiвської областi пiд спортивно-тренувальний молодiжний 

комплекс першої черги першого пускового комплексу. Коригування". Сума: 78 300, 00 грн. без 

ПДВ. 

 

Обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в 2021 роцi   в порiвняннi з минулим 

роком зменшились. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству на 

49,5 % менше   обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними силами виконано 

проектних робiт на суму 239 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi 

чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить 2,7%. 

 

Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" є комплексною проектною органiзацiєю, що 

спецiалiзується на проектуваннi будiвель i споруд рiзного призначення. У звiтному роцi обсяги  

виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в порiвняннi з минулим роком збiльшився. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству  становить 7394 тис.грн., 

що  на 154,5% бiльше  обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними силами 

виконано проектних робiт на суму 2128 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт 

у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить 77,2 %, що бiльше  

показника минулого року на 52,1%. 

 

Основними замовниками Пiдприємства були: 

 

- Державне пiдприємство "Адмiнiстрацiя морських портiв України" Чорноморська фiлiя ( 

Проектно-вишукувальнi роботи з розробки комплексного  плану-схеми (майстер-плану) 

розвитку морського порту Чорноморськ); Департамент систем життєзабезпечення та 

енергоефективностi Одеської обласної державної адмiнiстрацiї (Виготовлення проекту 

"Будiвництво модульних котелень на територiї м. Теплодар");Головне управлiння нацiональної 

полiцiї в Одеськiй областi (проектно-кошторисна документацiя по об'єкту "Капiтальний ремонт 

покрiвлi адмiнiстративної будiвлi вiддiлення полiцiї № 1 Березiвського районного вiддiлу полiцiї 

ГУНП в Одеськiй областi за адресою: Одеська область, смт. Iванiвка, вул. Центральна, 81", 

"Капiтальний ремонт покрiвлi адмiнiстративної будiвлi сектору полiцейської дiяльностi № 1 

Подiльського районного управлiння ГУНП в Одеськiй областi за адресою: Одеська область, м. 

Ананьїв");-Мiнiстерство оборони України (коригування проектно-кошторисної документацiї по 

Об'єктам: " "Будiвництво будiвлi казарми полiпшеного планування у вiйськовому мiстечку №72, 

м. Миколаїв. Шифр-72/К-4, 72/К-1, 72/К-8. Коригування",  

 

"Будiвництво будiвлi казарми полiпшеного планування у вiйськовому мiстечку №22, м. 

Первомайськ Миколаївської обл.. Шифр-22/К-1, 22/К-2. Коригування"); Вiйськова частина А2756 

( проектно-кошторисна документацiя по обєкту: Капiтальний ремонт пожежного депо вiйськової 



частини А2756);Санаторiй "Одеса" служби безпеки України (проектно-кошторисна документацiя 

по об'єкту "Капiтальний ремонт будiвлi Лiкувального корпусу санаторiю "Одеса" СБ 

України,розташованого за адресою: м. Одеса,Французький б-р,52", "Капiтальний ремонт будiвлi 

їдальнi санаторiю "Одеса" СБ України,  розташованої за адресою: м. Одеса, Французький 

бульвар, 52. Коригування"); КНП "ООКЛ "ООР"  (проектно-кошторисна документацiя по об'єкту 

"Капiтальний ремонт корпусу приймального вiддiлення Одеської обласної клiнiчної лiкарнi, 

розташованої за адресою:м. Одеса, вул. Академiка Заболотного, 26.Коригування") АТ "Одеський 

припортовий завод" ( проектно-кошторисна документацiя по об'єкту "Накопичувач твердих 

вiдходiв АТ "Одеський припортовий завод". Коригування"). 

 

По  об'єктам:роботи з розробки комплексного  плану-схеми (майстер-плану) розвитку 

морського порту Чорноморськ; 

 

- Будiвництво модульних котелень на територiї м. Теплодар; 

 

-  Накопичувач твердих вiдходiв АТ "Одеський припортовий завод".  

 

Коригування роботи будуть продовжуватися у 2022 роцi. 

 

Обсяг проектних робiт проектного iнституту "Приднiпровський Промбудпроект" у звiтному роцi 

дорiвнює 0 тис.грн. , дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт у 2021 роцi не планувався.Це 

обумовлено тимчасовим припиненням робiт за дiючими договорами у зв'язку з припиненням 

замовником фiнансування проектних робiт, а також вiдсутнiстю обсягiв робiт за профiльним 

напрямком дiяльностi iнституту. Одночасно, у складi незавершеного виробництва станом на 

31.12.2020 року на пiдприємствi облiковуються фактично понесенi витрати на виконання робiт за 

її межами, а саме: ЗАТ " ТатСталь",  Росiйська федерацiя м. Москва ООО " Гипромез"( 491355,00 

грн). 

 

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв є одним iз важливих напрямкiв 

дiяльностi компанiї "Укрбуд". Цю роботу в складi Компанiї виконують чотири навчально-курсовi 

комбiнати та навчальний центр, якi розташованi у рiзних регiонах країни. Пiдготовка робiтникiв 

здiйснюється по 68 робiтничим професiям для 6 галузей вiтчизняного виробництва , i цей процес 

щорiчно продовжується iз урахуванням нагальних ринкових потреб. В  2021 роцi  в дочiрнiх 

пiдприємствах навчального напрямку (далi - Пiдприємства) пройшли професiйне навчання та 

пiдвищили квалiфiкацiю 34 640 осiб, що на 4,6 % бiльше у порiвнянi  з 2020 роком (33 128 осiб). 

Сукупний дохiд по пiдприємствах напрямку пiдготовки та перепiдготовки кадрiв за 2021 рiк 

становить 29 896 тис.грн., що становить 173,9% до плану, у порiвняннi з показником минулого 

року збiльшився на 20,3%. В тому числi по дочiрнiм пiдприємствам:   Днiпропетровський НКК " 

Монолiт" -3056 тис., 204,0% до плану; НКК "Кривбасбуд" -1755 тис.грн.,161,8% до плану; НКК " 

Одесбуд"-3413 тис.грн., 181,0% до плану; "Запорiзький НКК"- 3859 тис. грн.,172,9% до плану; 

"Сумський навчальний центр"-618 тис.грн., 132,5% до плану. Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг 

за основним видом дiяльностi у звiтному роцi забезпечений у сумi 22 668 тис.грн., що становить 

186,0% до плану та 120,5% - до факту 2020 року. Питома вага чистого доходу у складi 

консолiдованого чистого доходу становить 24,7%, що бiльше показника минулого року на 2,8%. 

Слiд вiдзначити, що iз п'яти пiдприємств зазначеного напрямку дiяльностi у 2021 роцi всi  

Пiдприємства забезпечили виконання планових показникiв як по сукупному доходу так i чистому 

дохiду.Також всi Пiдприємства досягли рiвня сукупного та чистого доходiв, фактично отриманих 

у минулому роцi.  

 

Протягом звiтного року компанiєю "Укрбуд"(управлiння) та дочiрнiми пiдприємствами 

здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння майном (в тому числi надання в оренду вiльних площ 



нерухомостi виробничого призначення). Консолiдований сукупний   дохiд вiд управлiння 

майном за 2021 рiк становить  71 842 тис.грн., що перевищує плановий показник на 8,4%, 

показник 2020 року забезпечено - на 106,5%. При цьому питома вага компанiї 

"Укрбуд"(управлiння) в загальному дохiдi  управлiння майном за 2021 рiк складає 88,7%. 

Одночасно, iснує постiйний ризик щодо цiнової полiтики та конкурентоспроможностi, що 

потребує певних зусиль в забезпеченнi доходу з цього напрямку дiяльностi. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Придбання та вiдчуження активiв дочiрнiми пiдприємствами та Компанiєю протягом 5-ти рокiв 

господарювання здiйснювались з урахуванням вимог законодавства України з цих питань та 

вiдповiдно до внутрiшнiх положень Компанiї, затверджених рiшеннями правлiння, та за 

погодженням наглядової ради. Щорiчно дочiрнi пiдприємства i Компанiя розробляють план 

iнвестицiйного розвитку, де вiдображенi основнi напрямки вкладення iнвестицiй та джерела їх 

фiнансування. Значна питома вага в складi iнвестицiй вiдводиться напрямкам оновлення 

основних засобiв та їх модернiзацiї, що має сприяти пiдвищенню ефективностi основних засобiв у 

виробництвi. З боку Компанiї здiйснюється дiєвий контроль щодо доцiльностi та ефективностi 

пропозицiй дочiрнiх пiдприємств як з питання придбання майна так i його вiдчуження, а також 

вкладення iнвестицiй, джерел їх фiнансування та цiльового використання коштiв пiсля 

вiдчуження.  

Прирiст капiтальних iнвестицiй у звiтному роцi в цiлому по Компанiї  становить 8 457 тис.грн.  ( 

без пдв). Капiтальнi iнвестицiї в цiлому по Компанiї  на придбання основних засобiв та iнших 

необоротних активiв здiйсненi в сумi 8 298 тис.грн., на придбання нематерiальних активiв - 159 

тис.грн.  

Iнвестицiйна  нерухомiсть за 2021 рiк має збiльшення первiсної вартостi на кiнець року  на суму 

776 тис. грн. за рахунок капiталовкладення в об'єкти нерухомостi. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

До основних засобiв Компанiї вiдносяться будiвлi та споруди, машини та обладнання, 

транспортнi засоби, офiснi меблi та орг.технiка. Основнi засоби знаходяться за 

мiсцезнаходженням Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств. Протягом звiтного року компанiєю 

"Укрбуд"(управлiння) та дочiрнiми пiдприємствами здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння 

майном, в тому числi надання в оренду вiльних площ нерухомостi виробничого призначення.  У 

2021  роцi  були наданi в оренду  та суборенду 35035,97 кв.м. вiльних площ загальною 

балансовою вартiстю 87583,31 тис.грн. Питання економiчно обгрунтованого рiвня розмiрiв 

орендної плати для орендарiв об'єктiв нерухомого майна Компанiї постiйно знаходиться в центрi 

уваги керiвництва, що надає змогу забезпечити належний рiвень утримання та експлуатацiї 

нерухомого майна, яке перебуває на балансi Компанiї. Виробничi потужностi вiдсутнi. 

Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв Компанiї немає. Капiтальне 

будiвництво, розширення або удосконалення основних  засобiв не планується. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 



економічних обмежень 

Значний негативний вплив на дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств i Компанiї спричинили обставини  

пов'язаннi з проведення ООС в окремих регiонах Донецької областi, а саме наявнiсть об'єктiв 

нерухомого майна, якi розташованi у м. Донецьк по вул. Унiверситетська, буд.112 i вул. 

Артема,буд.145-А, а також в Донецькiй областi в м. Макiївка по вул. Аварiйна,б.3-А та 

неможливiсть контролювати i використовувати у господарськiй дiяльностi згаданi вище активи. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Компанiя  здiйснює проектування об'єктiв промислового та цивiльного призначення, здавання 

нерухомого майна в операцiйну оренду, здiйснює пiдготовку та перепiдготовку робiтничих кадрiв 

для потреб будiвельної галузi. Для здiйснення вказаних видiв дiяльностi в якостi джерел 

фiнансування  використовуються власнi кошти.  

Станом на 31 грудня 2021 року Компанiя  має позитивне  значення робочого капiталу, що 

складає 15039 тис. грн., в т.ч. по дочiрнiм пiдприємствам робочий капiтал має вiд'ємне  значення 

- 643 тис. грн. Його наявнiсть свiдчить про спроможнiсть Компанiї сплачувати свої поточнi 

зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть, що є позитивним фактором в її дiяльностi. 

Одночасно, по 6 дочiрнiм пiдприємствам, а саме Навчально курсовий комбiнат  "Кривбасбуд", 

"Сумський навчальний центр", Проектний iнститут " Приднiпровський Промбудпроект" , 

Проектний iнститут" Львiвський Промбудпроект", Проектний iнститут " Тернопiльський 

Промбудпроект" та Проектний iнститут" Одеський Промбудпроект"  робочий капiтал має 

вiд'ємне значення.  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi по Компанiї станом на 31.12.2021 р. бiльше за оптимальне 

значення та дорiвнює 9,1, який характеризує можливiсть Компанiї виконати свої зовнiшнi 

зобов'язання за рахунок власних активiв. У порiвняннi з показником минулого року вiдзначається 

його зменшення яке обумовлено наявнiстю пiдприємств, де зазначений показник на кiнець 

звiтного перiоду зменшився вiд нормативного значення, а саме: "Запорiзький навчально-курсовий 

комбiнат"(1,39) проти 1,96, Проектний iнститут" Київський Промбудпроект"(0,50) проти 1,11, 

Проектний iнститут" Одеський Промбудпроект"(0,64) проти 1,02 та Компанiя Укрбуд (13,10) 

проти 14,5. 

Консолiдований  показник загальної лiквiдностi по Компанiї має значення (1,5) бiльше 

нормативного, що свiдчить   про змогу Компанiї покрити свої зобов'язання, використовуючи всi 

оборотнi активи. У порiвняннi з показником 2020 року (1,9) значення цього показника 

зменшилось. Коефiцiєнт платоспроможностi по Компанiї на кiнець звiтного року  дорiвнює 0,90, 

що бiльше нормативного значення. Для покращення фiнансового стану зазначених дочiрнiх 

пiдприємств правлiння Компанiї зобов'язало керiвникiв пiдприємств розробити заходи , якi б 

мали забезпечити їх стабiльну дiяльнiсть у 2022 роцi,звернувши особливу увагу на погашення 

дебiторської та кредиторської заборгованостей, зменшення вартостi незавершеного виробництва, 

укладання договорiв iз замовниками з урахуванням загальних витрат та вiдповiдно до рiвня 

ринкових цiн,що має забезпечити рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства, а також фiнансування 

цiєї дiяльностi. 

У зв'язку з обставинами непереборної сили, якi вiдбуваються в України (проведення 

антитерористичної операцiї в окремих регiонах Донецької областi) , Компанiя втратила контроль 

над активами ДП " Науково-дослiдний iнститут " Донецький ПромбудНДIпроект". 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду - 9 244,4тис. грн., а 

саме: Навчально курсовий комбiнат  "Кривбасбуд"-286,0 тис. грн, Проектний iнститут 

"Тернопiльський Промбудпроект" - 410,0 тис.грн., Проектний iнститут "Одеський 



Промбудпроект" - 8283,1 тис. грн., Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" - 78,3 

тис.грн, "Запорiзький навчално-курсовий комбiнат" - 187 тис.грн. Прибуток вiд цiх договорiв 

планується отримати на протязi 2022 року.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2022  рiк нацiлена на 

розвиток дочiрнiх пiдприємств та Компанiї  i вiдображена в "Органiзацiйно-технiчних заходах 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2022 рiк", а 

також у затвердженому зведеному фiнансовому планi на 2022 рiк. Чистий прибуток в цiлому по 

Компанiї планується менше фактично отриманого за пiдсумками фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2021 рiк., а самє 439,0 тис. грн. Подальша дiяльнiсть Компанiї буде здiйснюватись за 

вже напрацьованими напрямками вiдповiдно одержаних в установленому порядку лiцензiй на: 

будiвництво житлових i нежитлових будiвель; дiяльнiсть у сферi архiтектури; навчання дорослих 

та iншi види освiти, надання в операцiйну оренду вiльних площ виробничої нерухомостi. 

Передбачається подальший розвиток та розширення зазначених видiв дiяльностi у вiдповiдностi з 

вимогами будiвельної галузi та часу. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У складi Компанiї статус наукової базової органiзацiї мало дочiрнє пiдприємство 

"Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект", яке було атестоване, 

як наукова органiзацiя Держбудом України (свiдоцтво про державну атестацiю наукової 

органiзацiї вiд 25 травня 2010 року №4), i вiднесено до групи "А", що надає iнституту право, як 

органiзацiї науково-технiчного та проектно-впроваджувального напряму, визначати та впливати 

на державну науково-технiчну полiтику галузi. Iнститут мав статус базового по науково-технiчнiй 

дiяльностi в сферах проектування та будiвництва, промисловостi будiвельних матерiалiв, 

архiтектури i мiстобудiвництва (наказ Держбуду України вiд 15 червня 2005 року №97 17 грудня 

2011 року №UA 226788). На тепешнiй час в зв'язку з втратою контролю над пiдприємством 

Компанiя  не займається дослiдженнями та розробками. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Компанiї за 2019 - 2021 роки 

Фiнансовi показники    Код           2019    2020          2021          Спiввiдно                 

Спiввiдно 

       рядка              шення до факту      шення до 

факту 

                     2019 року  %         2020 

року % 

Чистий дохiд                          1      152554    85780          91585               

60,0                    106,8 

Iншi операцiйнi доходи        2      17029         18945        13910                81,7                      

73,4 

Iншi фiнансовi доходи 3 0     7               8                     0                        

114,3 

Iншi доходи                         4          0              4                 248                    

0                         6200 



Усього доходiв             5      169583       104736      105751               62,3                     

100,9                     

Собiвартiсть реалiзованої  

продукцiї                         6       115031      53861         64618                56,2                     

120,0 

Адмiнiстративнi витрати 7       18570        19844         19168               103,2                      

96,6 

Витрати на збут             8       40              54                  10                   

25,0                      18,5 

Iншi операцiйнi витрати  9      10161        13413         18401                181,1                    

137,2 

Фiнансовi витрати            10 140            0                0                      

0                           0 

Iншi витрати                         11          86        0                  7                    

8,1                           0 

Податок на прибуток 12     -4687         -3261            -887                 18,9                      

27,2 

Усього витрат             13     148715      90433 103091             40,6                      

60,8 

Фiнансовi результати дiяльностi       

Валовий прибуток в т.ч. 14      37523         31919       26967                 79,9                      

84,5 

Прибуток                       14/1     37523         31919       26967                 79,9                      

84,5 

Збиток                                   14/2       0                0                  0                           

0                        0 

Фiнансовий результат до 

оподаткування           15         25555         17564        3547                  13,9                     

20,2 

позитивний                       15/1      25336         18033        4887                  

19,3                     27,1 

вiд'ємний                        15/2       219            469            1340                  

611,9                  285,7 

Чистий прибуток в т.ч. 16       20868       14303          2660                   12,7                    

18,6 

Прибуток                      16/1 20649      14772          4001                    19,4                   

27,1 

Збиток                                  16/2         219          469             1341                    

612,3                285,9 

Аналiз основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi Компанiї за 2021 рiк у 

порiвняннi з аналогiчними показниками попереднiх двох рокiв показав в бiльшостi  динамiку 

щодо їх збiльшення до показникiв 2020 року та зменшення до 2019 року.Таким чином фактичний 

показник, отриманий у 2021 роцi, зменшився до аналогiчного показника 2019 на 37,7% , а по 

вiдношенню до показника 2020 року збiльшився на 0,9%. Падiнню доходної частини по 

вiдношенню до 2019 року сприяло зменшення доходу вiд будiвельної дiяльностi компанiї 

"Укрбуд" (управлiння), а також вiд дiяльностi дочiрнiх пiдприємств за вiдповiдними напрямами. 

Збiльшення обсягiв робiт за 2021 рiк до фактично отриманих доходiв у 2020 роцi забезпечили  iз 

10 дочiрнiх пiдприємств (далi - Пiдприємства) 7 Пiдприємств, а саме: "Навчально - курсовий 

комбiнат "Одесбуд" - 109,1% , "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат" - 117,4%, 

Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат " Монолiт"-121,7%, Сумський навчальний 

центр-137,2%,"Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд"- 139,7%  та 2 проектнi iнститути: 



Одеський Промбудпроект"-239,5% та "Приднiпровський  Промбудпроект"-126,5%.  В  

порiвняннi з  минулим  роком загальний обсяг доходiв Пiдприємств  збiльшився  на  7759 тис 

грн., в т.ч.  по проектним iнститутам - на 2657 тис.грн., або на 20,0%, пiдприємства напрямку 

пiдготовки та перепiдготовки кадрiв забезпечили зростання загального доходу на 5049 тис. грн., 

або на 20,3%. 

У звiтному роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг за основними видами дiяльностi  по 

вiдношенню до аналогiчного показника 2019  має зменшення на 60969 тис.грн. а до аналогiчного 

показника 2020 року має прирiст на 5805 тис.грн., що становить 40,0% та 6,8% вiдповiдно. 

Питома вага чистого доходу у складi загального доходу у 2021 роцi становить 81,9%, що бiльше 

такого показникаа за 2020 рiк на 4,7%, але менше на 3,3% за 2019 рiк. 6 Пiдприємств iз 10 

збiльшили обсяги виконання чистого доходу в порiвняннi з 2020 роком, а самє: "Навчально - 

курсовий комбiнат "Одесбуд" - 111,4% , "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат" - 117,8%, 

Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат " Монолiт"-121,9%, Сумський навчальний 

центр-104,0%,"Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд"- 156,1%  та 1 проектний iнститут: 

Одеський Промбудпроект"-254,5%. Компанiя "Укрбуд" (управлiння) у 2021 роцi  забезпечила 

перевиконання по чистому доходу  у порiвняннi з 2020 роком  на 1,3%, що обумовлено 

збiльшенням доходiв вiд оренди нерухомостi. Дiяльнiсть у сферi будiвництва Компанiя не 

проводила i не планувала. Вiдставання по виконанню  чистого доходу в порiвняннi з минулим 

роком вiдзначається також по 3 Пiдприємствам: ПI"Львiвський Промбудпроект" -на 258,0 

тис.грн., що становить 49,5%; ПI "Тернопiльський Промбудпроект" - на -116 тис.грн., що 

становить 6,1% та ПI"Київський Промбудпроект"- на 2810,0 тис.грн., що становить 95,2%.ПI  

"Приднiпровський Промбудпроект" чистий дохiд у 2021 роцi отримав на рiвнi 2020 року, а самє 

"0." Основнi причини зменшення у звiтному роцi як загального доходу, так i чистого доходу, по 

Пiдприємствам: "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект", ПI "Львiвський 

Промбудпроект "," Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект в зв'язку з зниженням 

обсягiв проектних робiт , а також випереджаючим зростанням витрат вiдносно отриманого 

доходу. У звiтному перiодi iншi операцiйнi доходи  у порiвняннi з 2020 роком зменшились на 

5035 тис.грн. Компанiя знизила рiвень валового прибутку вiдповiдно до рiвня аналогiчнiх 

показникiв за 2020 рiк та 2019 рiк, вiдзначається його зменшення на 15,5%  та 20,1% вiдповiдно.  

Чистий прибуток, отриманий у 2021 роцi, по вiдношенню до показника 2020 року зменшився на 

11643 тис. грн., або на 81,4%, а по вiдношенню до показника 2019 року на 18208 тис.грн., або на 

87,3%. Одночасно, збиток у сумi 1341 тис.грн. отримали: " Львiвський Промбудпроект" - 173 

тис.грн., "Київський Промбудпроект-955 тис.грн, "Приднiпровський Промбудпроект "-152 

тис.грн. та "Тернопiльський Промбудпроект "- 61 тис.грн. Причинами збитковостi по цих 

Пiдприємствах є зменшення обсягiв робiт по проектним роботам .  Консолiдований чистий 

прибуток по Компанiї склав 2660 тис. грн.  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Кабiнет Мiнiстрiв 

України 

Засновник в особi Кабiнету Мiнiстрiв 

України, який виконує повноваження 

загальних зборiв 

Кабiнет Мiнiстрiв України 

Наглядова рада Члени Наглядової ради Губень Петро Iванович 

Дунас Степан Васильович 

Iськов Володимир Леонiдович 

Кузькiн Євген Юрiйович 

Лiсовий Вiктор Петрович 

Максимов Олександр Анатолiйович 

Правлiння Голова правлiння Голова правлiння- Пойманов Сергiй 



Заступник голови правлiння 

Член правлiння 

Секретар правлiння 

Член правлiння 

Член правлiння 

 

Миколайович 

Заступник голови правлiння - 

Бочарников Сергiй Дмитрович 

Член правлiння - Полєтаєв Євген 

Борисович 

Секретар правлiння - Пелих Юрiй 

Костянтинович 

Член правлiння - Ровний Дмитро 

Iванович 

Член правлiння - Сiрош Лариса 

Вiкторiвна 

 

Ревезiйна комiсiя Голова ревiзiйної комiсiї 

Член ревiзiйної комiсiї 

Член ревiзiйної комiсiї  

 

Лятамбор Олександр Анатолiйович 

Iванова Вiкторiя Юрiївна 

Гаркавенко Олена Валентинiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння 
Пойманов Сергiй 

Миколайович 
1956 вища 46 

Державне публiчне 

акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя 

"Укрбуд", 33298371, 

заступник голови правлiння. 

30.03.2016, 

обрано на 5 

рокiв - до 

29.03.2021 

Опис: 
Згiдно з трудовим контрактом передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу, у натуральнiй формi 

винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи - 46 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

2 

Заступник Голови 

правлiння 

Бочарнiков Сергiй 

Дмитрович 
1968 вища 37 

Державне публiчне 

акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя 

"Укрбуд", 33298371, 

Виконуючий обов'язки 

заступника голови правлiння. 

24.07.2013, на 

термiн  до 

нового 

обрання 

згiдно 

чинного 

законодавств

а 

Опис: 
Згiдно з наказом передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:заступник Голови правлiння,  виконуючий 

обов'язки заступника Голови правлiння, директор департаменту управлiння власнiстю компанiї "Укрбуд". Посади на iнших пiдприємствах не 

обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

3 

Член правлiння Полєтаєв Євген Борисович 1954 вища 49 

Державне публiчне 

акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя 

"Укрбуд", 33298371, 

Директор департаменту 

пiдготовки та перепiдготовки 

25.12.2014, 

безстроково 

Опис: 
Згiдно з наказом передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад за 



останнi п'ять рокiв:  директор департаменту пiдготовки та перепiдготовки компанiї "Укрбуд". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

4 

Секретар правлiння Пелих Юрiй Костянтинович 1950 вища 55 

Українська державна 

будiвельна корпорацiя 

"Укрбуд", 00026867, 

Президент. 

22.02.2011, на 

термiн  до 

нового 

обрання 

згiдно 

чинного 

законодавств

а 

Опис: 
Згiдно з наказом передбачена виплата заробiтної плати в розмiрi посадового окладу по штатному розкладу. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 55 роки. Перелiк попереднiх посад за 

останнi п'ять рокiв:  Секретар правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

5 

Член правлiння Ровний Дмитро Iванович 1961 вища 39 

ПАТ "Чернiгiвбуд", 14236516, 

Перший заступник голови 

правлiння  

25.12.2014, 

безстроково 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: перший заступник Голови правлiння ПАТ "Чернiгiвбуд".  Посади на будь-яких 

iнших пiдприємствах не обiймає. 

6 

Член правлiння Сiрош Лариса Вiкторiвна 1960 вища 44 

Державне публiчне 

акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя 

"Укрбуд", 33298371, 

Головний економiст 

25.12.2014, 

безстроково 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер ТОВ "Форевер Фрутс", головний економiст.  Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

7 Член наглядової ради Губень Петро Iванович 1954 вища 47 

Мiнiстерство регiонального 

розвитку, будiвництва та 

житлово-комунального 

господарства України, 

37471928, директор 

департаменту. 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 

Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 



Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник Управлiння цiноутворення, експертизи та контролю 

вартостi у будiвництвi Мiнрегiонбуду, директор департаменту розвитку будiвельної дiяльностi, цiноутворення та економiки будiвництва 

Мiнрегiонбуду. Обiймає посаду директора департаменту Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства 

України (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, 37471928). 

8 

Член наглядової ради Дунас Степан Васильович 1960 вища 44 

Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової 

безпеки України, 37567777, 

заступник Голови. 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 

Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж  роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник територiального управлiння Держгiрпромнагляду, 

заступник Голови Комiтету Дергiрпромнагляду. Обiймає посаду заступника Голови Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки 

України (01601, Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 37567777). 

9 

Член наглядової ради 
Iськов Володимир 

Леонiдович 
1962 вища 42 

Секретарiат Кабiнету 

Мiнiстрiв України, -, 

головний спецiалiст сектору з 

питань житлової полiтики та 

будiвельного комплексу 

Управлiння реального 

сектору економiки 

Департаменту фахової 

експертизи. 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 

Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи  - 42 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  головний спецiалiст сектору з питань житлової полiтики та 

будiвельного комплексу Управлiння реального сектору економiки Департаменту фахової експертизи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України. 

Обiймає посаду завiдуючого сектором з питань розвитку будiвельного комплексу Управлiння реального сектору економiки Департаменту фахової 

експертизи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України (01008, м. Київ-8, вул. М.Грушевського, 12/2). 

10 Член наглядової ради Кузькiн Євген Юрiйович 1956 вища 45 
Мiнiстерство фiнансiв 

України, 00013480, директор 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 



департаменту. Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 45 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  заступник Мiнiстра фiнансiв України, директор департаменту 

фiнансiв виробничої сфери Мiнфiну. Обiймає посаду директора департаменту мiсцевих бюджетiв та iнвестицiй Мiнiстерства фiнансiв України 

(01008, м. Київ-8, вул. М.Грушевського, 12/2, iдентифiкацiйний код 00013480).  

11 

Член наглядової ради Лiсовий Вiктор Петрович 1956 вища 46 

Фонд державного майна, 

00032945, заступник 

начальника управлiння. 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 

Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  доцент кафедри КНЕУ, заступник начальника Управлiння 

корпоративних прав держави. Обiймає посаду заступника начальника управлiння Фонду державного майна (01601, м.Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, 

00032945). 

12 
Член наглядової ради 

Максимов Олександр 

Анатолiйович 
1972 вища 28 

Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України, 

37508596, директор 

департаменту. 

06.01.2012, на 

термiн  дiї 

Постанови  

КМУ вiд 

28.12.2011р. 

№1355 "Про 

затвердження 

складу 

наглядової 

ради 

Опис: 



Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономiки, 

заступник директора департаменту реформування вiдносин власностi, директор департаменту вiдносин власностi. Обiймає посаду директора 

департаменту Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, 37508596). 

13 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Лятамбор Олександр 

Анатолiйович 
1982 вища 20 

Українська державна 

будiвельна корпорацiя 

"Укрбуд", 00026867, 

Президент. 

05.08.2020, до 

переобрання 

Опис: 
Як голова ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: радник президента, президент Української державної 

будiвельної корпорацiї "Укрбуд". Обiймає посаду Президента Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд", мiсцезнаходження:02002, 

мiсто Київ, вул. М.Раскової, будинок 23, iдентифiкацiйний код 00026867. 

У вiдповiдностi iз пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.12.2004 р. №1793 "Питання державного публiчного акцiонерного 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та наказом Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 26.02.2020 р. №5 введено до 

складу ревiзiйної комiсiї Товариства Лятамбора Олелаксандра Анатолiйовича. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до вимог 

законодавства та п. 5.1 Положення про Ревiзiйну комiсiю 05.08.2020 р. обрали Лятамбора Олелаксандра Анатолiйовича головою ревiзiйної комiсiї. 

14 

Член ревiзiйної комiсiї Iванова Вiкторiя Юрiївна 1981 вища 18 

Державна аудиторська 

служба України., 40165856, 

Начальник вiддiлу 

державного фiнансового 

аудиту в галузi 

житлово-комунального 

господарства, 

енергозбереження та 

iнвестицiй департаменту 

контролю в галузi ЖКГ 

18.04.2017, до 

обрання 

нового складу 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18  рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник вiддiлу державного фiнансового аудиту в галузi 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та iнвестицiй. Обiймає посаду начальника вiддiлу державного фiнансового аудиту в галузi 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та iнвестицiй департаменту контролю в галузi ЖКГ Державної аудиторської служби 

України, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4, iдентифiкацiйний код 40165856. 

15 

Член ревiзiйної комiсiї 
Гаркавенко Олена 

Валентинiвна 
1964 Середньо-спецiальне 39 

ГО " Академiя будiвництва 

України", 00062219, 

референт-помiчник 

президента Академiї  

26.04.2018, 

безстроково 

Опис: 
Як посадова особа винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  референт-помiчник президента Академiї будiвництва України. 

Обiймає  посаду референта-помiчника президента Академiї будiвництва України (м. Київ, вул.М.Раскової,23,00062219).  

16 

Головний бухгалтер Лопата Алла Вiкторiвна 1979 вища 24 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю СП 

"Соломiя", 25586053, 

головний бухгалтер 

01.11.2016, 

безстроково 

Опис: 
Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала.  Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -  24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  головний бухгалтер ТОВ СП 

"Соломiя". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi 

їх звiльнення статутом та внутрiшнiми положеннями не передбаченi.  

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Кабiнет Мiнiстрiв України - 
01008, Київ, вул. Грушевського 

12/2 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiя подальшої дiяльностi ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2022 рiк нацiлена на 

розвиток дочiрнiх пiдприємств та Компанiї  i вiдображена в "Органiзацiйно-технiчних заходах 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2022 рiк", а 

також у затвердженому зведеному фiнансовому планi на 2022 рiк. Чистий прибуток в цiлому по 

Компанiї планується менше фактично отриманого за пiдсумками фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2021 рiк. Подальша дiяльнiсть Компанiї буде здiйснюватись за вже напрацьованими 

напрямками вiдповiдно одержаних в установленому порядку лiцензiй на: будiвельна дiяльнiсть; 

дiяльнiсть у сферi архiтектури; навчання дорослих та iншi види освiти, надання в операцiйну 

оренду вiльних площ виробничої нерухомостi. Передбачається подальший розвиток та 

розширення зазначених видiв дiяльностi у вiдповiдностi з вимогами будiвельної галузi та часу. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Державне  публiчне  акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (далi - Компанiя) 

засновано вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 року №897 у 

формi державного вiдкритого акцiонерного товариства. Статутний фонд Компанiї сформований 

за рахунок вартостi переданих цiлiсних майнових комплексiв 18 державних пiдприємств, що були 

пiдпорядкованi Українськiй державнiй будiвельнiй корпорацiї "Укрбуд", з подальшим їх 

перетворенням у дочiрнi пiдприємства Компанiї та частини майна корпорацiї "Укрбуд". 

Справедлива вартiсть майна, що передавалось до статутного фонду Компанiї, визначена 

незалежними оцiнювачами експертним шляхом станом на 31.07.2004р. Статутом Компанiї, 

затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004р. № 1793, iз змiнами 



внесеними згiдно з  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд  9 лютого 2011 року №83, 

зафiксовано розмiр статутного фонду -193136,0 тис. грн. 100 % статутного фонду Компанiї в 

розмiрi 193136 тис. грн. знаходиться у власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. 

Статутний фонд Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

1000 грн. кожна, реєстрацiя бездокументарного випуску яких здiйснена ДКЦПФР 01 березня 2011 

року, реєстрацiйний № 121/1/11. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало 

деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не 

вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, 

фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Компанiя в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Компанiя не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Компанiя не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги.  

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, 



оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис Згiдно iз ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"  до товариства з 

одним акцiонером не застосвуються положення статтей 33-48 щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Функцiї з 

управлiння корпоративними правами Компанiї без скликання загальних зборiв 

вiдповiдно до постанови КМУ вiд 31.12.2004р. №1793 та Закону України "Про 

управлiння об'єктами державної власностi" покладено на уповноважений орган 

управлiння - Українську державну будiвельну корпорацiю "Укрбуд". 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Губень Петро 

Iванович 

 X Як член наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах держави та Компанiї; 

- керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом Компанiї та цим 

Положенням; 

- особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради, а у разi неможливостi взяти 

участь завчасно повiдомляти про це голову 

наглядової ради iз зазначенням причини; 

- дотримуватися установлених Компанiєю 

правил обiгу та збереження iнформацiї з 



обмеженим доступом. Не допускати 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка 

стала вiдомою у зв'язку з виконанням 

функцiй члена наглядової ради; 

- повiдомити протягом 20 днiв у письмовiй 

формi орган, уповноважений управляти 

корпоративними правами держави, наглядову 

раду та правлiння Компанiї про виникнення 

обставин, якi перешкоджають або роблять 

неможливим виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради. 

Дунас Степан 

Васильович 

 X Як член наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах держави та Компанiї; 

- керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом Компанiї та цим 

Положенням; 

- особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради, а у разi неможливостi взяти 

участь завчасно повiдомляти про це голову 

наглядової ради iз зазначенням причини; 

- дотримуватися установлених Компанiєю 

правил обiгу та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не допускати 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка 

стала вiдомою у зв'язку з виконанням 

функцiй члена наглядової ради; 

- повiдомити протягом 20 днiв у письмовiй 

формi орган, уповноважений управляти 

корпоративними правами держави, наглядову 

раду та правлiння Компанiї про виникнення 

обставин, якi перешкоджають або роблять 

неможливим виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради. 

Iськов 

Володимир 

Леонiдович 

 X Як член наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах держави та Компанiї; 

- керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом Компанiї та цим 

Положенням; 

- особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради, а у разi неможливостi взяти 

участь завчасно повiдомляти про це голову 

наглядової ради iз зазначенням причини; 

- дотримуватися установлених Компанiєю 

правил обiгу та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не допускати 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка 

стала вiдомою у зв'язку з виконанням 

функцiй члена наглядової ради; 

- повiдомити протягом 20 днiв у письмовiй 

формi орган, уповноважений управляти 

корпоративними правами держави, наглядову 



раду та правлiння Компанiї про виникнення 

обставин, якi перешкоджають або роблять 

неможливим виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради. 

Кузькiн Євген 

Юрiйович 

 X Як член наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах держави та Компанiї; 

- керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом Компанiї та цим 

Положенням; 

- особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради, а у разi неможливостi взяти 

участь завчасно повiдомляти про це голову 

наглядової ради iз зазначенням причини; 

- дотримуватися установлених Компанiєю 

правил обiгу та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не допускати 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка 

стала вiдомою у зв'язку з виконанням 

функцiй члена наглядової ради; 

- повiдомити протягом 20 днiв у письмовiй 

формi орган, уповноважений управляти 

корпоративними правами держави, наглядову 

раду та правлiння Компанiї про виникнення 

обставин, якi перешкоджають або роблять 

неможливим виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради. 

Лiсовий Вiктор 

Петрович 

 X Як член наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах держави та Компанiї; 

- керуватися у своїй дiяльностi 

законодавством, Статутом Компанiї та цим 

Положенням; 

- особисто брати участь у засiданнях 

наглядової ради, а у разi неможливостi взяти 

участь завчасно повiдомляти про це голову 

наглядової ради iз зазначенням причини; 

- дотримуватися установлених Компанiєю 

правил обiгу та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не допускати 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка 

стала вiдомою у зв'язку з виконанням 

функцiй члена наглядової ради; 

- повiдомити протягом 20 днiв у письмовiй 

формi орган, уповноважений управляти 

корпоративними правами держави, наглядову 

раду та правлiння Компанiї про виникнення 

обставин, якi перешкоджають або роблять 

неможливим виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради. 

 

Чи проведені засідання Засiдання наглядової ради державного публiчного акцiонерного 



наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" не проводилися, 

оскiльки не сформовано склад наглядової ради вiдповiдно до 

вимог законiв України вiд 17.09.2008 р. № 514-VI "Про акцiонернi 

товариства" i вiд 21.09.2006 р. № 185-V "Про управлiння об'єктами 

державної власностi" та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

10.03.2017 р. № 142 "Деякi питання управлiння державними 

унiтарними пiдприємствами та господарськими товариствами, у 

статутному капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) 

належать державi" i № 143 "Деякi питання управлiння об'єктами 

державної власностi". 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети у складi Наглядової ради 

не створено. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

- 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

- 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства не здiйснювала 

дiяльностi. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

До складу наглядової ради не можуть входити особи, якi 

перебувають у трудових вiдносинах з Компанiєю, а також особи, 

яким згiдно iз законодавством заборонено займати посади в 

X  



органах управлiння господарських товариств. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння 

Пойманов Сергiй 

Миколайович 

Голова правлiння керує його роботою i  вiдповiдно до своєї 

компетенцiї: 

- видає накази з питань  дiяльностi Компанiї;  

- розпоряджається вiдповiдно до Статуту та  законодавства 

майном Компанiї, в тому числi коштами, з урахуванням обмежень, 

визначених   Статутом; 

- видає доручення на вчинення дiй вiд iменi Компанiї; 

- без довiреностi  представляє Компанiю у вiдносинах з 

державними органами, юридичними та фiзичними особами; 

- встановлює порядок пiдписання договорiв та iнших угод вiд 

iменi Компанiї; 

- призначає на посаду, укладає контракти i звiльняє з посади 

працiвникiв Компанiї, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, 

застосовує щодо них заходи заохочення i матерiальної 

вiдповiдальностi, дисциплiнарнi стягнення; 

- розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; 

- затверджує структуру i штатний розпис Компанiї, положення 

про його структурнi пiдроздiли; 

- вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

- пiдписує договори (контракти) та iншi угоди вiд iменi Компанiї; 



- приймає рiшення про органiзацiю i проведення конкурсiв на 

залучення iнвестицiй для проведення пошукових, 

геологорозвiдувальних, добувних та iнших робiт, що виконуються 

Компанiєю, дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими вiдокремленими структурними 

пiдроздiлами та затверджує умови цих конкурсiв; 

- погоджує договори про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, якi 

укладаються дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

- виконує iншi функцiї вiдповiдно до законодавства та цього 

Статуту. 

Заступник голови правлiння  виконує функцiї голови правлiння у 

разi його вiдсутностi i разом iз головою правлiння органiзовує 

роботу Компанiї згiдно до затвердженого розподiлу обов'язкiв. 

 

Заступник Голови 

правлiння Бочарнiков 

Сергiй Дмитрович 

Як член правлiння зобов'язаний: 

- добросовiсно дiяти в iнтересах  Компанiї  та не перевищувати 

своїх повноважень; 

- керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом 

Компанiї, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Компанiї; 

- виконувати рiшення, прийнятi засновником та наглядовою 

радою Компанiї; 

- особисто брати участь у засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у  засiданнi правлiння iз 

зазначенням причини; 

- на  вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил, пов'язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

- органiзовувати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання правлiння, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть   структурних пiдроздiлiв  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами 

правлiння Компанiї. 

Член правлiння Полєтаєв 

Євген Борисович 

Як член правлiння зобов'язаний: 

- добросовiсно дiяти в iнтересах  Компанiї  та не перевищувати 

своїх повноважень; 

- керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом 

Компанiї, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Компанiї; 



- виконувати рiшення, прийнятi засновником та наглядовою 

радою Компанiї; 

- особисто брати участь у засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у  засiданнi правлiння iз 

зазначенням причини; 

- на  вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил, пов'язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

- органiзовувати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання правлiння, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть   структурних пiдроздiлiв  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами 

правлiння Компанiї. 

Секретар правлiння Пелих 

Юрiй Костянтинович 

Як член правлiння зобов'язаний: 

- добросовiсно дiяти в iнтересах  Компанiї  та не перевищувати 

своїх повноважень; 

- керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом 

Компанiї, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Компанiї; 

- виконувати рiшення, прийнятi засновником та наглядовою 

радою Компанiї; 

- особисто брати участь у засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у  засiданнi правлiння iз 

зазначенням причини; 

- на  вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил, пов'язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

- органiзовувати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання правлiння, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 



консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть   структурних пiдроздiлiв  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами 

правлiння Компанiї. 

Член правлiння Ровний 

Дмитро Iванович 

Як член правлiння зобов'язаний: 

- добросовiсно дiяти в iнтересах  Компанiї  та не перевищувати 

своїх повноважень; 

- керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом 

Компанiї, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Компанiї; 

- виконувати рiшення, прийнятi засновником та наглядовою 

радою Компанiї; 

- особисто брати участь у засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у  засiданнi правлiння iз 

зазначенням причини; 

- на  вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил, пов'язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

- органiзовувати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання правлiння, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть   структурних пiдроздiлiв  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами 

правлiння Компанiї. 

Член правлiння Сiрош 

Лариса Вiкторiвна 

Як член правлiння зобов'язана: 

- добросовiсно дiяти в iнтересах  Компанiї  та не перевищувати 

своїх повноважень; 

- керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом 

Компанiї, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Компанiї; 

- виконувати рiшення, прийнятi засновником та наглядовою 

радою Компанiї; 

- особисто брати участь у засiданнях правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у  засiданнi правлiння iз 

зазначенням причини; 

- на  вимогу наглядової ради брати участь у її засiданнi; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися встановлених у  Компанiї правил, пов'язаних iз 



режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 

- органiзовувати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання правлiння, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть   структурних пiдроздiлiв  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами 

правлiння Компанiї. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У звiтному перiодi було проведено 13 засiдань правлiння. 

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в його роботi 

бере участь не менше нiж половина членiв правлiння. Пiд час 

голосування голова та кожен з членiв правлiння мають один голос. 

Члени правлiння не мають  права передавати свої повноваження 

iншим особам. Рiшення правлiння приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв правлiння, якi беруть участь у його 

засiданнi. У разi, рiвного розподiлу голосiв, голос голови 

правлiння є вирiшальним. 

На засiданнях правлiння у звiтному роцi приймалися рiшення про 

пiдсумки роботи Компанiї, правлiння Компанiї, її дочiрнiх 

пiдприємств та виробничих дiльниць за 2020 рiк; про пiдсумки 

роботи Компанiї та дочiрнiх пiдприємств за I квартал 2021 року, за 

I пiврiччя 2021 року, за 9 мiсяцiв 2021 року, про органiзацiю 

роботи по пiдготовцi Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами 

фiнансового звiту та балансу за пiдсумками роботи в 2021 роцi; 

про нагородження Почесною грамотою державного публiчного 

акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" 

працiвникiв Компанiї, її дочiрнiх пiдприємств та виробничих 

дiльниць;  

про нагородження Грамотою голови правлiння працiвникiв 

Компанiї, її дочiрнiх пiдприємств та виробничих дiльниць;  

про виконання кошторису витрат на утримання виконавчого 

апарату компанiї "Укрбуд"  за 2020 рiк; про затвердження 

кошторису витрат на утримання виконавчого апарату Компанiї на 

2022 рiк; 

про списання з балансу дочiрнього пiдприємства безнадiйної 

дебiторської заборгованостi,  майна, списання з балансу Компанiї 

непiдтвердженого податкового кредиту з ПДВ, 

автотранспортного засобу; про вiдчуження майна   дочiрнiми 

пiдприємствами, яке не використовується у власнiй виробничiй 

дiяльностi; 

про визначення розмiру вiдрахування дочiрнiми пiдприємствами 

частини чистого прибутку за 2020 рiк  Компанiї, розподiл 



прибутку отриманого дочiрнiми  пiдприємствами та Компанiєю 

за пiдсумками дiяльностi в 2020 роцi; 

про встановлення розмiру орендної плати для Днiпропетровської 

мiської громадської органiзацiї "Дитячо-юнацького спортивного 

клубу "Днiпробокс", затвердження розмiру орендної плати для 

дочiрнiх пiдприємств Компанiї "Укрбуд" на друге пiврiччя 2021 

року та на 2022 рiк, про роботу компанiї "Укрбуд" в напрямку 

орендних вiдносин та затвердження орендних ставок на 2022 рiк; 

про стан усунення дочiрнiми пiдприємствами порушень та 

недолiкiв за результатами аудиторських перевiрок їх 

фiнансово-господарської дiяльностi, здiйснених компанiєю 

"Укрбуд" у 2020 роцi, про результати планової та позапланової 

внутрiшньої аудиторської перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємства,  затвердження плану 

проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств на I та II 

пiврiччя 2021 року, про роботу управлiння внутрiшнього аудиту 

компанiї "Укрбуд"; 

про використання Компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами 

амортизацiйних вiдрахувань у 2020 роцi та заходи по 

пiдтриманню основних засобiв у станi, що забезпечують їх 

нормальну експлуатацiю; 

про контракт з головою правлiння Компанiї; про контракт iз 

директором дочiрнього пiдприємства; про звiльнення та 

призначення нового директора дочiрнього пiдприємства;  

про стан справ в роботi дочiрнiх пiдприємств з питань пiдготовки 

кадрiв; 

про виплату премiї обслуговуючому персоналу та 

iнженерно-технiчним працiвникам апарату компанiї "Укрбуд" за 

пiдсумками роботи в IV кварталi 2020 року, за II квартал 2021 

року, в  III кварталi  2021 року, за успiшне виконання в 2021 роцi 

виробничих програм Компанiї за основними напрямками 

дiяльностi, про встановлення працiвникам Компанiї розмiру 

премiй та вiдзнак Компанiї до ювiлейних дат, Мiжнародного 

жiночого дня, Дня Перемоги, професiйних свят,  про виплату 

разової винагороди працiвникам компанiї "Укрбуд" за пiдсумками 

роботи в 2020 роцi; 

про стан справ в роботi Компанiї "Укрбуд" з питань управлiння 

майном; 

про роботу в юридичному напрямку Компанiї "Укрбуд"; 

про внесення змiн до фiнансового плану Компанiї та 

консолiдованого фiнансового плану на 2021 рiк; 

про придбання легкового автомобiля для забезпечення 

господарської дiяльностi апарату Компанiї ;  

про органiзацiю роботи по пiдготовцi дочiрнiх пiдприємств до 

роботи в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 рокiв, про готовнiсть 

дочiрнiх пiдприємств до роботи в осiнньо-зимовий перiод 

2021-2022 рокiв; 

про заходи щодо пiдвищення ефективностi використання 

нерухомого майна Компанiї; 

про погодження фiнансових планiв Компанiї, дочiрнiх 



пiдприємств та консолiдованого фiнансового плану на 2022 рiк, 

про план роботи правлiння Компанiї на 2022 рiк, про 

затвердження плану iнвестицiйного розвитку Компанiї та її 

дочiрнiх пiдприємств на 2022 рiк, про проект Основних напрямiв 

дiяльностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств на 2022 рiк; 

про роботу дочiрнiх пiдприємств та Компанiї по погашенню 

замовниками дебiторської заборгованостi за виконанi роботи та 

наданi послуги та заходи по їх скороченню; 

про здiйснення заходiв з оформлення Компанiєю права постiйного 

користування земельними дiлянками; 

про стан справ в роботi будiвельного напрямку Компанiї, про стан 

виконавчої дисциплiни в роботi апарату Компанiї, про стан 

виконання Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами плану 

iнвестицiйного розвитку, про стан справ з оформленням 

документацiї на право власностi будiвель компанiї "Укрбуд" та 

земельних дiлянок на яких вони розташованi, про стан роботи з 

питань охорони працi Компанiї "Укрбуд" та її дочiрнiх 

пiдприємств, про стан пожежної безпеки на об'єктах Компанiї 

"Укрбуд" та її дочiрнiх пiдприємствах; 

про представництво державного публiчного акцiонерного 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" в судових засiданнях. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

В ходi звичайної дiяльностi в Компанiї виникають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та 

валютний ризик. 

При використаннi фiнансових iнструментiв Компанiя зазнає таких видiв ризикiв: 

кредитний ризик; 

ризик лiквiдностi; 

ринковий ризик.  

Правлiння несе всю повноту вiдповiдальностi за органiзацiю системи управлiння ризиками та 

нагляд за функцiонуванням цiєї системи.  

Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає 

Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а 

також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та 

системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових 

умов та умов дiяльностi Компанiї. Через засоби навчання та стандарти i процедури управлiння 

Компанiя намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в 

якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  2 



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні ні так 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні ні так 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  



Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 



Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) 
Орган уповноважений управляти корпоративними правами-Українська 

державна будiвельна корпорацiя" Укрбуд" 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Вiдповiдно до Положення про ревiзiйну комiсiю за результатами 

фiнансового року. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв 

України 

 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

 



Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

193 136 0 Обмеження вiдсутнi.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада Компанiї утворюється рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у складi голови ради 

та п'яти членiв. До складу наглядової ради не можуть входити особи, що перебувають у трудових 

вiдносинах з .компанiєю, а також особи, яким це заборонено законодавством. 

Повноваження члена наглядової ради припиняються у разi: 

- подання ним заяви про складення повноважень члена наглядової ради; 

- виникнення обставин, якi вiдповiдно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язкiв 

члена наглядової ради, зокрема змiни мiсця роботи; 

- неможливостi виконувати свої обов'язки через тривалу (бiльш як два мiсяцi) хворобу або у разi 

визнання його судом недiєздатним чи безвiсно вiдсутнiм; 

- в iнших випадках, передбачених законодавством.  

Рiшення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради приймається Кабiнетом 

Мiнiстрiв України за поданням органу, уповноваженого управляти корпоративними правами 

держави. Зазначене рiшення може бути iнiцiйоване наглядовою радою Компанiї.  

Персональний склад правлiння затверджується органом, уповноваженим управляти 

корпоративними правами  держави, за погодженням з наглядовою радою у складi голови 

правлiння, його заступника, секретаря та трьої членiв правлiння. 

Склад ревiзiйної комiсiї затверджує орган, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України 

управляти корпоративними правами держави, за погодженням з наглядовою радою. 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються достроково: 

-     у разi складення з себе повноважень члена наглядової ради, згiдно iз заявою; 

-     у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України 

перешкоджають або роблять неможливим виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї; 

-     прийняття     органом,    уповноваженим     Кабiнетом     Мiнiстрiв    України 

управляти  корпоративними   правами  держави,  за  погодженням  з  наглядовою 

радою  Компанiї,  рiшення  про вiдкликання  голови,  членiв  ревiзiйної комiсiї за невиконання 

або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; 

-     затвердження   нового  складу  ревiзiйної  комiсiї  згiдно  з   п.   4.1  Положення про 

ревiзiйну комiсiю; 

-     в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Члени наглядової ради мають право:  

- брати участь у засiданнях наглядової ради i правлiння Компанiї; 

- отримувати в повному обсязi достовiрну iнформацiю про Компанiю, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; 

- ознайомлюватися з документами Компанiї, отримувати їх копiї, а також копiї документiв 

дочiрнiх пiдприємств Компанiї. Зазначенi iнформацiя та документи подаються членам наглядової 

ради протягом 15 днiв з дати надходження до Компанiї вiдповiдного запиту на iм'я голови 

правлiння Компанiї; 

- вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Компанiї; 

- висловлювати у письмовiй формi окрему думку у разi незгоди з рiшенням наглядової ради 

Компанiї.  

Голова наглядової ради: 

- органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням затвердженого плану 



роботи; 

- скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; 

- координує дiяльнiсть членiв наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж ними; 

- готує доповiдь та звiтує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України про результати дiяльностi 

наглядової ради та вжиття заходiв, спрямованих на досягнення мети дiяльностi Компанiї; 

- пiдтримує постiйнi контакти з виконавчим органом та посадовими особами Компанiї; 

- укладає вiд iменi наглядової ради Компанiї контракт з головою правлiння Компанiї. 

Голова правлiння керує його роботою i  вiдповiдно до своєї компетенцiї: 

- видає накази з питань  дiяльностi Компанiї;  

- розпоряджається вiдповiдно до Статуту та  законодавства майном Компанiї, в тому числi 

коштами, з урахуванням обмежень, визначених   Статутом; 

- видає доручення на вчинення дiй вiд iменi Компанiї; 

- без довiреностi  представляє Компанiю у вiдносинах з державними органами, юридичними та 

фiзичними особами; 

- встановлює порядок пiдписання договорiв та iнших угод вiд iменi Компанiї; 

- призначає на посаду, укладає контракти i звiльняє з посади працiвникiв Компанiї, керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, застосовує щодо них заходи заохочення i матерiальної вiдповiдальностi, 

дисциплiнарнi стягнення; 

- розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; 

- затверджує структуру i штатний розпис Компанiї, положення про його структурнi пiдроздiли; 

- вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

- пiдписує договори (контракти) та iншi угоди вiд iменi Компанiї; 

- приймає рiшення про органiзацiю i проведення конкурсiв на залучення iнвестицiй для 

проведення пошукових, геологорозвiдувальних, добувних та iнших робiт, що виконуються 

Компанiєю, дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, iншими вiдокремленими 

структурними пiдроздiлами та затверджує умови цих конкурсiв; 

- погоджує договори про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, якi укладаються дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї; 

- виконує iншi функцiї вiдповiдно до законодавства та цього Статуту. 

Заступник голови правлiння  виконує функцiї голови правлiння у разi його вiдсутностi i разом iз 

головою правлiння органiзовує роботу Компанiї згiдно до затвердженого розподiлу обов'язкiв. 

Члени правлiння мають право: 

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Компанiю, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

- в межах, визначених повноважень та затвердженого розподiлу обов'язкiв, вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Компанiї по вiдповiдних напрямках; 

- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi правлiння Компанiї; 

- iнiцiювати скликання позачергового засiдання правлiння Компанiї; 

- надавати у письмовiй формi зауваження та обгрунтування  на рiшення правлiння Компанiї по 

яких є особиста думка i мотивована позицiя проти прийняття вiдповiдного рiшення; 

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право: 

-     отримувати вiд органiв управлiння Компанiї, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб 

належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 2 днiв пiсля їх письмового запиту; 

-     на доступ на територiю пiдприємства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим 

дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку товариства; 

-     брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння та Наглядової ради Компанiї. 

Голова ревiзiйної комiсiї: 

-     органiзує роботу ревiзiйної комiсiї;  

-     скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок 



денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; 

-     доповiдає   про   результати   проведених  ревiзiйною   комiсiєю   перевiрок засновнику та 

наглядовiй радi Компанiї; 

-     пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами 

Компанiї. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
У Звiтi незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Державного публiчного акцiонерного 

товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" станом на 31 грудня 2021 року, який пiдготовлено 

ТОВ "Стандарт-Аудит", вказана наступна iнформацiя: 

 

"Звiт про корпоративне управлiння складено Компанiєю вiдповiдно до вимог ч.3 ст. 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", якою встановлено вимоги до змiсту 

звiту про корпоративне управлiння. 

На основi виконаних аудиторських процедур та отриманих доказiв ми перевiрили iнформацiю, 

наведену в звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до п.1-4 ч.3 ст. 127 Закону України "Про 

ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".  

На основi проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактiв, що iнформацiя, яка 

наведена в звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до  п.5-9 ч.3 ст. 127 Закону України 

"Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" суперечить фiнансовiй звiтностi або iншим 

документам Компанiї, що були наданi для перевiрки, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року. 

Показники звiту про корпоративне управлiння узгодженi з фiнансовою звiтнiстю Компанiї за 

звiтний перiод та не мiстять суттєвих викривлень." 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кабiнет Мiнiстрiв України - 01008, м. Київ, 

вул.Грушевського 

12/2 

193 136 100 193 136 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 193 136 100 193 136 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 193 136 1 000,00 Єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi 

Кабiнету Мiнiстрiв України. 

До виключної компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України 

належить: 

1) затвердження та внесення змiн до цього Статуту, в 

тому числi щодо розмiру статутного капiталу Компанiї; 

2) затвердження та вiдкликання голови i членiв 

наглядової ради, затвердження положення про 

наглядову раду; 

3) визначення органу, уповноваженого упавляти 

корпоративними правами держави; 

4) прийняття рiшення про приватизацiю Компанiї; 

5) затвердження рiчних результатiв дiяльностi та рiчних 

фiнансових планiв Компанiї; 

6) прийняття рiшення про додаткову емiсiю акцiй 

Компанiї; 

7) прийняття рiшення про визначенння розмiру, 

порядку та строку сплати Компанiєю дивiдендiв до 

державного бюджету; 

8) прийняття рiшення про припинення дiяльностi 

(реорганiзацiю, лiквiдацiю) Компанiї, призначення 

лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного 

баллансу. 

Кабiнет Мiнiстрiв України також вирiшує iншi итання 

дiяльностi Компанiї вiдповiдно до законодавства. 

Кабiнет Мiнiстрiв України має право вiдчужувати 

належнi йому акцiї тiльки в процесi приватизацiї 

Компанiї пiсля прийняття в установленому порядку 

вiдповiдного рiшення. 

Вiдсутнi 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2005 270/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1022441000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 000 193 136 193 136 000 100 

Опис 
В звiтному роцi Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх випуск не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно оформлених 

ринках не обертаються. Цiннi папери Компанiї в лiстингу фондових бiрж не знаходяться. 

01.03.2011 121/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000114847 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Електронні 

іменні 

1 000 193 136 193 136 000 100 

Опис 

Протягом звiтного року торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного року фактiв  

включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї не було. 

Вiдповiдно до наказу Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 21.02.2011р. №8 та вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Компанiї, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Компанiї, випущених у документарнiй 

формi iснування, в бездокументарну форму. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №270/1/05 вiд 16.06.2005 року, видане Державною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

01.03.2011 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000114847 Кабiнет Мiнiстрiв 

України 

Згiдно iз Статутом Компанiї 

засновник має право вiдчужувати 

належнi йому акцiї тiльки в процесi 

приватизацiї Компанiї пiсля 

прийняття рiшення в установленому 

порядку вiдповiдного рiшення. 

До прийняття 

вiдповiдного рiшення 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.03.2011 121/1/11 UA4000114847 193 136 193 136 000 193 136 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 

у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 3 329 0 12 985 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0,017 0 0,067 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

3 329 0 12 985 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів Безпосереднь

о акцiонеру 

 Безпосереднь

о акцiонеру 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

28.03.2022, 

3 162,26 

 

19.05.2022, 

166,44 

 29.06.2021, 

12 984,52 

 

Опис 1. Сплата дивiдендiв за 2020 рiк  проведена з урахуванням  вимог: Постанови  

КМУ № 415 вiд 28 квiтня 2021 року - норматив 50% та Листа Мiнiстерства 

економiчного розвитку i торгiвлi України №3222-06/33490-07 вiд 24.06.2021 року - 

норматив 90%. 

 

2. Сплата дивiдендiв за 2021 рiк  проведена з урахуванням вимог: Постанови  

КМУ № 230 вiд 08.03.2022 року - норматив 95% та Розпорядження КМУ № 387-р  

вiд 07.05.2022 року  - норматив 100%. 

 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 633 4 326 0 0 4 633 4 326 

  будівлі та споруди 1 688 2 047 0 0 1 688 2 047 



  машини та обладнання 670 474 0 0 670 474 

  транспортні засоби 882 571 0 0 882 571 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 393 1 234 0 0 1 393 1 234 

2. Невиробничого 

призначення: 
207 559 205 692 0 0 207 559 205 692 

  будівлі та споруди 444 365 0 0 444 365 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 207 115 205 327 0 0 207 115 205 327 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 212 192 210 018 0 0 212 192 210 018 

Опис 

Встановлений  Компанiєюочiкуванийтермiн корисного використання 

об'єктiв основних засобiв за основними групами наступний: 

будiвлi та споруди - 20-60 рокiв 

машини та обладнання - 3-10  рокiв 

транспортнi засоби - 5 -8 рокiв 

iншiосновнi засоби - 3-8 роки 

Первiснавартiсть основних засобiв: 7 857 тис.грн.  

Сума нарахованого зносу: 4 775 тис. грн.  

Ступiнь зносу: 60,77%.  

Ступiнь використання: 100%.  

Первiснавартiстьiнвестицiйноїнерухомостi - 240657 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу - 35330 тис. грн.  

Ступiнь зносу - 14,68%.  

Ступiнь використання - 100%. 

Обмежень на використання майна Компанiї немає. 

В даному роздiлiiнформацiя наведена згiдноiз даними власної 

фiнансовоїзвiтностiКомпанiї. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

256 950 266 606 

Статутний капітал (тис.грн) 193 136 193 136 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

193 136 193 136 

Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 

активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Компанiї  проведений 

у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр статутного капiталу. В законодавствi немає вимог 

щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв розмiру статутного капiталу, тому таку 

вiдповiднiсть вказати неможливо. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 



у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 341 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 18 272 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 19 613 X X 

Опис Станом на 31.12.2021 р. Компанiя має поточнi зобов'язання та 

забезпечення на суму 19 613 тис.грн., у тому числi: 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- товари, роботи та послуги - 1891 тис.грн., 

- розрахунки з бюджетом - 1341 тис.грн., 

- розрахунки з оплати працi - 36 тис.грн., 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 6947 тис.грн. 

Поточнi забезпечення - 8318 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 1080 тис.грн. 

Довгостроковi зобов'язання та забезпечення вiдсутнi. 

В даному роздiлi iнформацiя наведена згiдно iз даними власної 

фiнансової звiтностi Компанiї. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, надає послуги, пов'язанi  



iз провадженням депозитарної 

дiяльностi, проведення ним операцiй у 

системi депозитарного облiку, 

здiйснення Центральним депозитарiєм 

контролю за депозитарними установами 

та регулюють вiдносини, що виникають 

в процесi провадження депозитарної 

дiяльностi мiж Центральним 

депозитарiєм та його клiєнтами - 

емiтентами. Дiє на пiдставi Правил 

Центрального депозитарiю України, 

затверджених рiшенням Наглядової 

ради Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй 

України" вiд 04.09.13 № 4 (iз змiнами та 

доповненнями затвердженими 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональний 

депозитарiй України" вiд 12.03.14 № 1). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТАНДАРТ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23980886 

Місцезнаходження 01024, Україна, м. Київ, вул. 

Рогнiдинська, буд. 4-А, оф. 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 469-07-17 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку i аудиту 

Опис Аудиторська фiрма, яка за конкурсним 

вiдбором надає аудиторськi послуги 

Компанiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 



Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Державна установа"Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" працює без лiцензiї, 

внесена до Реєстру осiб, уповноважених 

надавати iнформацiйнi послуги на 

фондовому ринку (реєстрацiйний 

номер:№ DR/00001/APA, 

№DR/00002/ARM, дата включення до 

Реєстру осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку: 18.02.2019 р.). Надає 

iнформацiйнi послуг на фондовому 

ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

Територія м.Київ за КАТОТТГ 
UA8000000000

0479391 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 344 

Адреса, телефон: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 23, +380 (44) 503-70-18 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 17 261 17 327 

    первісна вартість 1001 17 458 17 575 

    накопичена амортизація 1002 ( 197 ) ( 248 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 2 762 3 082 

    первісна вартість 1011 7 153 7 857 

    знос 1012 ( 4 478 ) ( 4 775 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 207 559 205 327 

    первісна вартість 1016 239 881 240 657 

    знос 1017 ( 32 322 ) ( 35 330 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 6 256 5 338 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 8 084 8 932 

Гудвіл 1050 1 203 1 203 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 243 038 241 209 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 785 844 

Виробничі запаси 1101 766 835 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 19 9 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 12 575 9 492 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 280 2 201 

    з бюджетом 1135 1 464 787 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 795 148 

    з нарахованих доходів 1140 278 373 

    із внутрішніх розрахунків 1145 600 1 050 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 507 5 224 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 18 086 13 898 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 18 086 13 898 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 324 1 485 

Усього за розділом II 1195 41 899 35 354 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 284 937 276 563 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 193 136 193 136 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 16 340 16 321 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 57 130 47 493 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 266 606 256 950 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 584 1 891 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 097 1 341 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 64 36 

    одержаними авансами 1635 7 222 6 947 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8 271 8 318 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 093 1 080 

Усього за розділом IІІ 1695 18 331 19 613 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 284 937 276 563 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 63 711 62 905 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 44 162 ) ( 36 576 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 19 549 26 329 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 526 8 074 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 10 058 ) ( 12 573 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 ) ( 49 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 679 ) ( 4 099 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 4 336 17 682 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 363 291 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 248 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 955 ) ( 376 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 3 992 17 597 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -663 -3 170 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 329 14 427 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 329 14 427 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 15 094 8 238 

Витрати на оплату праці 2505 19 782 23 551 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 281 4 496 

Амортизація 2515 3 476 3 078 

Інші операційні витрати 2520 17 344 14 506 

Разом 2550 59 977 53 869 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство за ЄДРПОУ 33298371 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 74 480 69 900 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 353 405 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 736 1 288 

Надходження від повернення авансів 3020 132 982 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 3 536 

Надходження від операційної оренди 3040 21 63 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 709 4 379 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 7 722 ) ( 4 399 ) 

Праці 3105 ( 16 021 ) ( 18 218 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 430 ) ( 4 250 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20 983 ) ( 20 631 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 864 ) ( 4 350 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 9 126 ) ( 6 038 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 10 993 ) ( 10 243 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 15 480 ) ( 14 809 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 182 ) ( 215 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 308 ) ( 260 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12 305 17 771 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 463 ) ( 12 183 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 463 -12 183 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 1 014 990 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 12 985 ) ( 10 477 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 1 827 ) ( 1 032 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -13 798 -10 519 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -3 956 -4 931 

Залишок коштів на початок року 3405 18 086 21 937 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -232 1 080 

Залишок коштів на кінець року 3415 13 898 18 086 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство за ЄДРПОУ 33298371 

 

Звіт про власний капітал 
За 2021 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 193 136 16 340 0 0 57 130 0 0 266 606 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 193 136 16 340 0 0 57 130 0 0 266 606 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 329 0 0 3 329 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -12 985 0 0 -12 985 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -19 0 0 19 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -19 0 0 -9 637 0 0 -9 656 

Залишок на кінець року  4300 193 136 16 321 0 0 47 493 0 0 256 950 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

 

1. Інформація про Компанію 

 

 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (Компанiя):  

Органiзацiйно-правова форма   Акцiонерне товариство 

Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи А00 №77896 

Дата проведення державної реєстрацiї   14.01.2005 

Територiя (область) м. Київ 

Код за ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження Компанiї: 02202, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 

(М.Раскової), 23. 

Статут державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд", 

затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 року №1793 "Питання 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та 

зареєстрований Днiпровською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.01.2005р. 

(реєстрацiйний № 10671020000001738)  (iз змiнами та доповненнями), протягом звiтного перiоду 

не змiнювався. 100 % статутного капiталу Компанiї в розмiрi 193136 тис. грн. знаходиться у 

власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.  

Статутний капiтал Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 1000 грн. кожна. В звiтному роцi Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх 

випуск не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. 

Цiннi папери Компанiї в лiстингу фондових бiрж не знаходяться.  

Материнскій  компанії  належить  100%  часток  в  статуних  капіталах  всіх  дочірніх  

підприємств. 

Станом на 31.12.2021р. Компанія  володіє 11 дочiрнiми підприємствами, якi здiйснюють 

свою дiяльнiсть на пiдставi статутiв, мають статус юридичних осiб, окремий баланс, за 

напрямками дiяльностi: 

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд"; 

ДП "Сумський навчальний центр"; 

ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт". 

Проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового та 

цивiльного призначення: 

ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"; 

ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект". 

 

У зв’язку з тим, що Компанія «Укрбуд» повністю втратила контроль над активами та 

діяльністю дочірнього підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект», яке 

зареєстроване та знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме, у місті 

Донецьку по вулиці Університетська, буд. 112, та по вулиці Артема, буд. 145-А, та а саме в місті 



Макіївка, по вулиці Аварійна, буд. 3-А., згідно з рішенням правління Компанії № 1/11 від 

30.01.2019 року, здійснило зменшення корисності активів Компанії «Укрбуд», які перебувають на 

тимчасово окупованій території України, а саме об’єктів нерухомого майна та іншого 

індивідуально визначеного майна, розташованого в місті Донецьку по вулиці Університетська, 

буд. 112, та по вулиці Артема, буд. 145-А, а також в Донецькій області, в м. Макіївка, по вулиці 

Аварійна, буд. 3-А, а також зменшення корисності довгострокової фінансової інвестиції ДПАТ 

«Будівельна компанія «Укрбуд», яка обліковуються за методом участі в капіталі дочірнього 

підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект»  до вартості 00,00 (нуль грн 

00 коп) грн.  

 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

Код виду дiяльностi  Вид дiяльностi 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель  

68.20 Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

85.32 Професiйно-технiчна освiта 

 

Компанiя та її дочiрнi пiдприємства для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi 

має наступнi лiцензiї: 

"Лiцензiя Державної архiтектурно -будiвельної iнспекцiї України серiї АЕ №639037 

безстрокова.  

"Лiцензiї дочiрнiх пiдприємств за видами їх дiяльностi. 

Протягом звiтнього року Компанiя здiйснювала дiяльнiсть з управлiння майном (здавання 

пiд найм вiльних площ нерухомостi виробничого призначення). 

 

Стан корпоративного управлiння 

Органами управлiння та  констролю Компанiї  є:  

Засновник в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, який виконує повноваження загальних 

зборiв акцiонерiв;  

Наглядова рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя. 

 

Наглядова рада є вищим органом Компанiї i може вирiшувати будь-якi питання її 

дiяльностi. До складу наглядової ради, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за 

поданням органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, входять сiм 

членiв. До складу наглядової ради не можуть входити особи, якi перебувають у трудових 

вiдносинах з Компанiєю, а також особи, яким згiдно iз законодавством заборонено займати 

посади в органах управлiння господарських товариств.  

Компанiя здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств 

Компанiї та її виробничих дiльниць щодо збереження власностi, рацiонального витрачання 

матерiальних i фiнансових ресурсiв, дотримання законностi господарських операцiй, 

недопущення порушень фiнансової дисциплiни i запобiгання фактам зловживань, здiйснення 

заходiв по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризикiв для бiзнесу, який забезпечується 

управлiнням внутрiшнього аудиту. Аудиторська довiдка (акт) за результатами аудиторської 

перевiрки розглядається головою правлiння i в разi необхiдностi виноситься на розгляд 

правлiнню або  наглядовiй радi  з обов'язковою участю директора та головного бухгалтера 

дочiрнього пiдприємства.  

 

2. Облікова політика 

Облiкова полiтика державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 



"Укрбуд" (далi - Компанiя), якої є забезпечення незмiнностi протягом року правил та принципiв, 

що застосовуються в Українi для вiдображення в облiку господарських операцiй, дотримання 

вимог нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку, органiзацiї та методологiї 

бухгалтерського облiку, є єдиною Облiковою полiтикою у Компанiї та її дочiрнiх пiдприємствах.  

Наказом №35 від 27.09.19 року була затверджена нова облікова політика Компанії у 

зв’язку із суттєвими змінами та новими стандартами МСФЗ, такими як МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами 

з клієнтами». 

 

Основа складання 

 

Фінансова звітність Компанії була складена відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність була 

складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, 

утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Компанія веде 

бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривнях (грн.) відповідно до МСФЗ. 

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) № 21 «Вплив змін валютних 

курсів» та його тлумаченням, валютою виміру Компанії, яка відображає економічну суть 

відповідних подій та обставин, є гривня. 

 

Операції в іноземній валюті  

 

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на 

дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, 

перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу.  

 

Нематеріальні активи 

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на 

придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного 

терміну їх використання (від 1 до 20 років). 

 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за собівартістю 

за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і 

методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо 

очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, 

термін амортизації нематеріальних активів змінюється. 

 

Основні засоби 

 

Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення 

корисності.  

Компанія використовує вартісний критерій при визнанні об’єкта основним засобом. Об’єкт 

підлягає визнанню у складі основних засобів, якщо його вартість перевищує 20 000 грн., а термін 

його експлуатації є більшим за 1 рік, крім об’єктів нерухомості, вартісний критерій по яким 

складає 30 000 грн. 

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких 

очікуваних строків корисної експлуатації: 

 

Група основних засобів Строк корисної експлуатації 

1 2 



Землі не амортизуються 

Будинки та споруди 20-60 років 

Машини та обладнання 3-10 років 

Транспортні засоби 5-8 років 

Інші основні засоби 3-8 років 

 

Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового 

року. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний 

ремонт, технічне обслуговування та  капітальний  ремонт як правило, відображаються у Звіті 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) в періоді, коли вони були понесені. У 

ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх 

економічних вигод, що очікуються від використання об’єкту основних засобів понад первісно 

очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних 

засобів. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів 

активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 

об’єкта. 

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення їх корисності, 

коли певні події чи обставини вказують на те, що балансова вартість активу не зможе бути 

повністю відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та 

перевищення його балансової вартості над оціночною ліквідаційною вартістю, вартість такого 

активу або Компанії активів, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного 

відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається, як більша з 

двох величин: справедлива вартість мінус витрати на продаж або цінність використання активу. 

При визначенні цінності використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються 

до їх теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, пов’язані з даним активом. 

Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних 

активiв до їхньої справедливої вартостi може здiйснюватись дочірнім пiдприємством за 

погодженням з Компанiєю на пiдставi вiдповiдного наказу керiвника раз на рiк станом на 31 

грудня, якщо їх залишкова вартiсть має суттєве вiдхилення вiд справедливої. Суттєвим 

вiдхиленням вважати 10% вiд валюти балансу. Справедливу вартiсть зазначених активiв 

формувати на рiвнi вiльних ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, 

викладених у МСФЗ. 

Дооцінка закривається на нерозподілений прибуток щоквартально по мірі нарахування 

амортизації за необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активів. 

 

Інвестиційна  нерухомість 

 

Визнання, оцiнку й облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати вiдповiдно до МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". За наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв може бути 

вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, iнвестицiйною 

нерухомiстю вважати у разi здавання в операцiйну оренду бiльш нiж 70% корисної площi об'єкта. 

Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (модель собiвартостi), зменшеною на 

суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її 

вiдновлення.  

 

Фінансові інструменти 

 

Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у Звіті про фінансовий 



стан, тільки тоді, коли суб’єкт господарювання стає стороною контракту щодо інструмента. 

Компанія класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання наступним чином: 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку – фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, які при 

первісному визнанні призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Інвестиції, утримувані до погашення – це непохідні фінансові активи з фіксованими 

платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, 

щодо яких суб’єкт господарювання має реальний намір та здатність утримувати до погашення. 

Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за 

амортизованою вартістю. 

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими 

платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному 

ринку. При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю. Після 

первісного визнання позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка 

амортизується з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням можливого 

резерву знецінення. Вартість, яка амортизується, розраховується як сума, що залишається після 

амортизації премії або дисконту до справедливої вартості при первісному визнанні за 

ефективною процентною ставкою. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що 

можливо мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, 

які є невід’ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при 

первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або 

капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення. 

Наявні для продажу фінансові активи – непохідні фінансові активи, які визначені як наявні 

для продажу або не класифіковані ні в одну з трьох попередніх категорій. Після первісного 

визнання наявні для продажу фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням нереалізованих прибутку або збитку безпосередньо у капіталі. При вибутті 

накопичені прибутки або збитки, які були раніше визнані в капіталі, визнаються у Звіті про 

сукупний дохід. Наявні для продажу фінансові активи, які не мають ринкових котирувань на 

активному ринку і справедливу вартість яких не можна надійно оцінити, відображаються за 

первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення у випадку потреби. 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку – фінансові зобов’язання, утримувані для продажу, та фінансові 

зобов’язання, які при первісному визнанні призначені як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю – всі інші фінансові 

зобов’язання. При первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням операції. У подальшому позики і 

кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної відсоткової ставки. 

 

 Знецінення фінансових активів 

Компанія визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів 

чи групи фінансових активів на кожну звітну дату. Фінансовий актив або група фінансових 

активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об’єктивне свідчення їх знецінення 

в результаті однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання активу («випадок 

втрати»), і такий випадок має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу 

або групи фінансових, які можна надійно оцінити. 

Ознаки зменшення корисності можуть включати свідчення того, що боржник або група 

боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, відмовляються або ухиляються від сплати 

відсотків або основної суми боргу, існує ймовірність того, що вони збанкрутують або будуть 



фінансово реорганізовані, а дані спостережень вказують, що зниження очікуваних майбутніх 

грошових потоків можна оцінити. 

 

Активи, що відображаються в обліку за амортизованою вартістю 

 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що має місце збиток від зменшення корисності позик та 

дебіторської заборгованості, що обліковуються за амортизованою вартістю, то суму збитку 

оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були 

понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 

ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 

зменшується із застосуванням рахунку резервів. Сума збитку визнається у звіті про сукупний 

дохід у складі інших витрат. 

Компанія спочатку визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності окремо 

для фінансових активів, які є окремо суттєвими, а також індивідуальні або сукупні ознаки 

зменшення корисності фінансових активів, які не є окремо суттєвим. 

Якщо визначено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності для окремо 

оціненого фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається у групу 

фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику, ця група фінансових 

активів оцінюється на зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо 

на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток 

від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі. 

Якщо у наступному періоді сума очікуваного збитку від зменшення 

корисності  зменшується і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що 

відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується. Сума сторнування визнається в звіті про сукупний дохід в 

розмірі, за умови, що балансова вартість активу не перевищує його амортизовану вартість на дату 

сторнування. 

 

 Знецінення нефінансових активів 

  

На кожну звітну дату для нефінансових активів визначається наявність ознак того, що 

актив може бути знецінений. Якщо такі ознаки існують, або коли проведення щорічного тесту на 

знецінення активу є необхідним, керівництво оцінює суму відшкодовування активу. Якщо ця 

сума нижче балансової вартості активу, то вона знижується до суми очікуваного відшкодування. 

 

Збитки від знецінення триваючих видів діяльності визнаються у Звіті про сукупний дохід в 

тих категоріях витрат, які відповідають функціям знецінених активів. 

 

Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 

 

Компанія припиняє визнання фінансового активу тільки тоді, коли: 

1) закінчується термін дії передбачений договором прав на грошові потоки від цього 

фінансового активу або 

2) Компанія передає цей фінансовий актив (або передача передбачених договором прав на 

отримання грошових потоків від фінансового активу, або збереження передбачених 

договором прав на отримання грошових потоків від фінансового активу, але прийняття на 

себе передбаченого договором зобов’язання виплачувати ці грошові потоки одному або 

кільком отримувачам).  

Компанія припиняє визнавати фінансове зобов’язання та вилучає його зі Звіту про 

фінансовий стан тоді, коли воно є погашеним, тобто коли обов’язок, передбачений договором, 



виконаний або анульований. 

 Різницю між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового 

зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченого відшкодування, 

включаючи передані негрошові активи або прийняті на себе зобов’язання, Група визначає у 

складі інших операційних доходів чи витрат. 

Фінансові інвестиції 

 

До фінансових інвестицій відносяться: 

 

 фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі; 

 

За методом участі в капіталі обліковуються дочірні підприємства. 

 

До дочірніх відносяться ті підприємства, які утворені та перебувають під контролем 

Головного підприємства Компанії (материнської компанії). 

 

Грошові кошти 

 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Компанії. Для цілей Звіту про фінансовий 

стан грошовими коштами та їх еквівалентами є готівка в касі, поточні рахунки та депозити в 

банках та інших фінансових установах без обмеження використання або термін повернення яких 

не перевищує 3 місяців. 

Депозити в банках та інших фінансових установах з обмеженням використання коштів на 

період від 3 до 12 місяців обліковується в основному за тими ж правилами, що й грошові кошти в 

банках, однак у звіті про фінансовий стан відображаються окремо у складі Поточних фінансових 

інвестицій. Депозити з терміном погашення більше 12 місяців обліковуються у складі інших 

необоротних активів. Основною умовою розгляду депозитних договорів терміном більше 3 

місяців як еквівалентів грошових коштів є можливість дострокового розірвання Компанією 

договору без втрати основної суми. 

 

Дебіторська заборгованість 

 

Обліковується відповідно до МСФЗ 9, як борговий актив. Торгова та інша поточна 

дебіторська заборгованість є виключно виплатою основної суми боргу та утримується для 

погашення визнається за амортизаційною вартістю. Ефективна ставка відсотка на звичайну 

дебіторську заборгованість дорівнює нулю. При продажу на умовах товарного кредиту з 

суттєвою відстрочкою платежу (понад 12 місяців) визнається компонент фінансування, що 

відображається у фінансових доходах за визначеною ефективною ставкою відсотка.  

Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної 

дебіторської заборгованості, Група нараховує резерв під очікувані кредитні збитки. 

Група застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні збитки 

торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають в результаті операцій, 

що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 відповідно до наведеної нижче матрицею по 

групах дебіторської заборгованості щодо часу виникнення: 

 

До 1місяця 1-3місяці 3-12 місяців 12-18місяців Більше 18місяців 

0,1% 5% 20% 50% 100% 

 

Запаси 

 



Запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: за собівартістю чи  чистою вартістю 

реалізації.  

Оцінку вибуття запасів здійснювати методом FIFO (перших за часом надходження запасів) 

На дату складання річної звітності Компанія проводить  перевірку запасів  на 

відповідність критеріям ліквідності. Постійно діюча  інвентаризаційна комісія визначає перелік 

та обсяги запасів, які частково або повністю втратили свою первісну якість, не можуть бути 

використані для продажу, або морально застаріли та довгий час не використовуються у 

господарській діяльності. 

У випадку виявлення таких оборотних активів, Компанія списує такі запаси з балансового 

обліку або здійснює їх переоцінку. 

Всі виявленні збитки від знецінення визнаються у витратах у тому періоді, в якому вони 

були виявлені. Уцінка запасів, які існують на балансі більше року, у разі відсутності по кожній 

одиниці інформації про чисту реалізаційну вартість, здійснюється шляхом нарахування резерву 

на знецінення запасів по кредиту рахунку 200 Резерв під знецінення запасів в розрізі окремих 

категорій. 

Резерв на зменшення корисності запасів нараховується у відсотках до балансової вартості 

таких запасів, виходячи з терміну їх обліку на балансі: 

- 30% у разі обліку на балансі товарів більше 1 року, але менше 2-х років; 

- 60% у разі обліку на балансі товарів більше 2-х років, але менше 3-х років; 

- 100% у разі обліку на балансі товарів більше 3-х років. 

На запаси, що обліковуються на балансі Компанії менше року, та індивідуально визначені 

запаси більш тривалого зберігання резерв не нараховується. 

 

Статутний капітал  

 

Статутний капітал Компанії формується за рахунок вартості майна переданого до 

статутного капіталу. Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в особі Кабінету 

Міністрів України.  

 

Процентні кредити та позики 

 

Кредити та позики в звітності відображаються за амортизованою вартістю. Банківські 

овердрафти включаються до позик у складі короткострокових зобов’язань. 

 

Заборгованість за кредитами розподіляється на довгострокову та короткострокову.  

 

Відсотки визнаються витратами звітного періоду рівномірно протягом терміну 

користування кредитом. У випадку залучення кредитів для створення кваліфікаційних активів, 

проценти за позиками капіталізуються з моменту початку створення і до моменту завершення 

такого активу. 

 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

 

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.  

 

Умовні активи та умовні зобов’язання.  

 

Компанія розрізняє забезпечення, які відображаються в балансі і створюються для 

погашення майбутніх зобов’язань, та умовні зобов’язання – це можливе зобов’язання, яке буде 

підтверджено у результаті того, що в майбутньому відбудуться або ні певні події. Умовні 

зобов’язання розкриваються у примітках до фінансової звітності і в звіті про фінансовий стан не 



визнаються. Винятком є випадки, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання 

потрібним буде вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно 

визначеною. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової 

звітності, за винятком тих випадків, коли виконання за зобов'язанням є малоймовірним або сума 

такого зобов'язання не є суттєвою. Вартісним порогом для розкриття інформації про умовне 

зобов'язання в примітках до фінансової звітності є сума, визначена обліковою політикою. 

Компанія постійно аналізує умовні зобов'язання на предмет визначення ймовірності 

виконання. Якщо стає можливим, що буде необхідною сплата за статтею, яка раніше 

характеризувалася як умовне зобов'язання, то в формах фінансової звітності відображається 

забезпечення за той період, в якому виплата стала можливою. 

Компанія не визнає умовний актив у своєму балансі. Умовний актив підлягає розкриттю в 

Примітках до фінансової звітності, коли ймовірним є надходження економічних вигід та іншого 

сукупного прибутку відповідно. 

 

Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються якщо: 

1) Компанія має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої 

події; 

2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним 

для погашення заборгованості; та 

3) можна достовірно оцінити суму заборгованості. 

До поточних зобов’язань входять забезпечення, які створюються для відшкодування 

прогнозованих з високою ймовірністю майбутніх операційних витрат. Серед них ключовими для 

компанії є наступні: 

- забезпечення на виплату відпусток працівникам; 

- забезпечення по преміям та іншим виплатам персоналу;  

- забезпечення на виконання зобов’язань, які передбачені умовами договорів на будівництво 

об’єктів; 

- забезпечення під судово-претензійні збитки: 

- інші забезпечення 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

Суми, які визнані Компанією як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних 

для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часі 

суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, 

будуть потрібні для погашення зобов’язання.  

Залишок будь-якого виду забезпечень Компанією переглядається на кожну дату балансу та, 

у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У випадку відсутності ймовірності 

вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань, сума такого забезпечення підлягає 

сторнуванню. 

 

Визнання доходів та витрат 

 

Компанія визнає дохід за базовим правилом: дохід визнається у Звіті про сукупний дохід, 

коли виникає збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходжень або 

покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, окрім 

збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків від акціонерів. 

Компанія визнає дохід, коли або у міру того, як вона задовольняє зобов’язання, передаючи 

обіцяний актив клієнтові. Актив передається, коли або у міру того, як клієнт отримує контроль 

над таким активом. 

Компанія може визнавати виручку протягом певного періоду або миттєво. 



Дохід від реалізації робіт, послуг визнається залежно від ступеня завершеності конкретної 

операції з деталізацією ключових груп товарів та послуг. 

Інші операційні доходи відображаються в фінансовій звітності сукупно з відповідними 

іншими витратами на нетто-основі (крім операцій з операційної оренди), якщо результат їх 

складання є позитивним (отримано прибуток). Якщо в результаті складання виду інших доходів з 

відповідним видом інших витрат отримано збиток, то дана сума відображається у складі інших 

витрат.  Як правило, такі доходи представлено доходами від курсових різниць, від отриманих 

штрафів чи пені, реалізації непоточних активів. 

Витрати, пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) у відповідному періоді. 

Витрати, крім тих, що формують собівартість реалізації, визнаються витратами того періоду 

коли вони були здійснені незалежно від часу розрахунків. 

 

Податок на прибуток 

 

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток складається з поточного податку на прибуток 

з врахуванням змін відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу. 

Поточний податок на прибуток визнається витратами або доходом у Звіті про сукупний 

дохід. Поточний податок на прибуток, який належить до статей, визнаних безпосередньо у 

капіталі, визнається у складі капіталу, а не у Звіті про сукупний дохід.  

Відстрочений податок на прибуток (зміна відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань) визнається витратами або доходом у Звіті про сукупний 

дохід. Відстрочений податок на прибуток, що виник за результатами операцій з дооцінки активів 

та інших господарських операцій, які відображаються збільшенням власного капіталу чи іншого 

сукупного прибутку 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всіх 

тимчасових різницях на дату балансу між податковими базами активів і зобов’язань і їх 

балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається у випадку наявності тимчасових 

податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. Компанія розраховує тимчасові різниці 

шляхом вирахування з балансової вартості активів та зобов’язань їх податкової бази. 

Відстрочений податковий актив визнається у випадку виникнення тимчасових податкових 

різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким 

пов’язані ці тимчасові податкові різниці. 

Балансову вартість відстроченого податкового активу Компанія переглядає в кінці 

кожного звітного періоду. Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового 

активу в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, 

достатнього, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю 

або частково. Будь-яке таке зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовірною наявність 

достатнього оподаткованого прибутку.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання Компанія оцінює за ставками 

оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення 

зобов’язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства України, що діють 

або превалюють до кінця звітного періоду.  

 

Внески до Державного пенсійного фонду 

 

Компанія не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи 

України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як 

відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті  про фінансові 



результати (Звіт про сукупний дохід)  відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна 

плата. Крім цього, в Компанії не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших 

компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.  

  

3. Використання оцінок 

 

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають 

на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в 

основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та 

оцінкизабезпечень, погашення майбутніх економічних вигод, визначення ефективної відсоткової 

ставки. Ці оцінки базуються на інформації, яка була відома на момент складання фінансової 

звітності. Вони визначаються на основі найбільш вірогідного сценарію майбутнього розвитку 

бізнесу Компанії (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх 

очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від 

його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як 

очікувало Керівництво Компанії. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, 

різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються 

припущення. 

 

4. Нематеріальні активи 

 

Зміни в нематеріальних активах за 2021 рік 

  (тис. грн.) 

Показник 

Права 

користування 

майном 

Програмне 

забезпечення 

Інші нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи, всього 

1 2 3 4 5 

Первісна вартість: 
    

 на початок року (01.01.2021) 17076 358 24 17458 

Закупівля 117 -  - 117 

Ліквідація - -  - 0 

на кінець звітного періоду (31.12.2021 р.) 17193 358 24 17575 

Амортизація та знецінення:           

      
  

на початок звітного періоду (01.01.2021 р.) 3 171 23 197 

Поточна амортизація - 51 - 51 

Ліквідація - - - 0 

на кінець звітного періоду (31.12.2021 р.) 3 222 23 248 

Балансова вартість:          

на початок звітного періоду (01.01.2021 р.) 17073 187 1 17261 

на кінець звітного періоду (31.12.2021 р.) 17190 136 1 17327 

 

Зміни в нематеріальних активах за 2020 рік 

  (тис. грн.) 



Показник 

Права 

користування 

майном 

Програмне 

забезпечення 

Інші нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи, всього 

1 2 3 4 5 

Первісна вартість: 
    

 на початок року (01.01.2020) 16988 321 24 17333 

Закупівля 88 37  - 125 

Ліквідація - -  - 0 

на кінець звітного періоду (31.12.2020 р.) 17076 358 24 17458 

Амортизація та знецінення:           

      
  

на початок звітного періоду (01.01.2020 р.) 3 131 23 157 

Поточна амортизація - 40 - 31 

Ліквідація - - - 0 

на кінець звітного періоду (31.12.2020 р.) 3 171 23 197 

Балансова вартість:          

на початок звітного періоду (01.01.2020 р.) 16985 190 1 17176 

на кінець звітного періоду (31.12.2020 р.) 17073 187 1 17261 

 

Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. 

 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

 

5. Основні засоби та інвестиційна нерухомість 

 

Зміни в основних засобах за 2021 рік 

(тис. грн.) 

 
Земля 

Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інші 

основні 

засоби 

Всього 

Первісна вартість: 
 

- 
2479 1320 1752 1602 7153 на початок року 

(01.01.2021) 

Збільшення (придбання, 

модернізація тощо) 
- - - 800 24 824 

Переоцінка - - - - - - 

Продаж та ліквідація 
- - - 

114 6 120 

Інші зміни - - - - - - 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2021) 

- 
2479 1320 2438 1620 7857 

Амортизація та 

знецінення: 
- 644 1029 1457 1348 4478 

на початок року 

(01.01.2021) 



Поточна амортизація 
- 

76 81 183 70 418 

Переоцінка - - - - - - 

Продаж та ліквідація - - - 114 6 120 

Інші зміни - - - - - - 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2021) 
- 727 1110 1526 1412 4775 

Балансова вартість: 

- 1835 291 295 254 2675 на початок року 

(01.01.2021) 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2021) 
- 1752 210 912 208 3082 

 

Зміни в основних засобах за 2020 рік 

  (тис. грн.) 

 
Земля 

Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інші 

основні 

засоби 

Всього 

Первісна вартість: 
 

- 
2379 1204 1752 1585 6920 на початок року 

(01.01.2020) 

Збільшення (придбання, 

модернізація тощо) 
- 100 116 - 17 233 

Переоцінка - - - - - - 

Продаж та ліквідація 
- - - - 

- - 

Інші зміни - - - - - - 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2020) 

- 
2479 1320 1752 1602 7153 

Амортизація та 

знецінення: 
- 583 955 1341 1279 4158 

на початок року 

(01.01.2020) 

Поточна амортизація 
- 

61 74 116 69 320 

Переоцінка - - - - - - 

Продаж та ліквідація - - - - - - 

Інші зміни - - - - - - 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2020) 
- 644 1029 1457 1348 4478 

Балансова вартість: 

- 1796 249 411 306 2762 на початок року 

(01.01.2020) 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2020) 
- 1835 291 295 254 2675 

 

Всі збитки від знецінення визнавались у витратах в тих періодах, в яких факти знецінення 

були виявлені. 

Протягом звiтного року придбано основних засобiв на 824 тис. грн.  



 

Інвестиційна нерухомість: 

 (тис. грн.)   

  Звітний рік Попередній рік 

Первісна вартість: 
239881 236785 

на початок року 

Надходження 776 3096 

Вибуття - - 

Надходження з інших активів - - 

на кінець звітного періоду 240657 239881 

Амортизація та знецінення: 
32322 29604 

на початок року 

Поточна амортизація 3008 2718 

Продаж та ліквідація - - 

Інші зміни - - 

на кінець звітного періоду 35330 32322 

Балансова вартість: 
207559 207181 

на початок року 

на кінець звітного періоду 205327 207559 

 

 Основні засоби в заставі не перебувають. 

 

6. Запаси 

 

Балансова вартість запасів : 

(тис. грн.) 

Запаси На звітну дату На початок року 
1 2 3 

Незавершене виробництво 0 0 

Готова продукція 0 0 

Інші матеріальні запаси 844 785 

Всього 844 785 

 

Запаси в заставі не перебувають. 

 

7. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

(тис. грн.) 

 На звітну дату На початок року 

Торгова дебіторська заборгованість третіх осіб 10416 10596 

Торгова дебіторська заборгованість пов’язаних осіб 6518 5643 

Разом торгова дебіторська заборгованість 16934 16239 

Резерв під очікувані кредитні збитки (7442) (3665) 

Всього 9492 12575 

 



Станом на 31 грудня 2021 р. у звітності визнано резерв кредитних збитків. 

 

Зміни резерву очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) представлені наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник На звітну дату На початок року 

1 2 3 

Резерв під очікувані кредитні збитки на початок року 3665 1278 

Нараховано  3782 2505 

Списано -5 -56 

Сторно невикористаної суми  0 0 

Резерв під очікувані кредитні збитки на кінець року 7442 3665 

 

Ефективна процентна ставка за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги 

дорівнює нулю. 

 

Торгова дебіторська заборгованість за термінами виникнення представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

 На звітну дату На початок року 

До 1 місяця 2018 1829 

Від 1 до 3 місяців 1001 1333 

Від 3 до 12 місяців 1973 4667 

Від 12 до 18 місяців 927 4277 

Більше 18 місяців 11015 4133 

Всього: 16934 16239 
Компанія не вимагає застави за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. 

 

Інша дебіторська заборгованість 

(тис. грн.) 

 На звітну дату На початок року 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 2201 2280 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
787 1464 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
373 278 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 
1050 600 

Інша поточна дебіторська заборгованість 5224 4507 

Резерв під очікувані кредитні збитки (211) (211) 

Всього: 9424 8918 

 

До складу іншої поточної заборгованості включено заборгованість за заробітною платою 

працівників, позиками та відрядженнями, заборгованість та іншу заборгованість. 

За виданими авансами протягом звітного року відбулося зменшення на 79 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилась на 677 тис. грн. Iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть збільшилась на 717 тис. грн.   

  

Зміна резерву очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) за період: 

(тис. грн.) 



 Звітний рік Попередній рік 

Резерв під очікувані кредитні збитки на початок року 211 29 

Нараховано  - 182 

Списано - - 

Сторно невикористаної суми  - - 

Резерв під очікувані кредитні збитки на кінець року 211 211 

 

Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.  

Заборгованість з терміном погашення більше 12 місяців відображається в складі 

довгострокової заборгованості. Довгострокова заборгованість в Компанії  відсутня. 

 
8. Грошові кошти  та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 

 На звітну дату На початок року 

Поточний рахунок в національній валюті 6529  4634 

Депозитні рахунки в національній валюті, терміном до 

3 місяців 

4000 7000 

Інші рахунки в банку в іноземних валютах 3369 6439 

Інші рахунки в банку в національній валюті 0    13 

Усього 13898 18086 

 

Грошові кошти в валютах: 

 На звітну дату На початок року 

Українська гривня, тис. 10529 11647 

Долар США, тис.   124   228 

Євро     0     0 

 

Обмежень щодо використання грошових коштів немає. 

 

9. Інші оборотні активи 

 

Інші оборотні активи станом на 31.12.2021 р. складали 1485 тис. грн. (на 31.12.2020 р. - 

1324 грн.). До складу інших оборотних активів включаються суми сплаченого податкового 

зобов’язання з ПДВ за одержаними авансами від покупців (станом на 31.12.2021 1210 тис. грн.), а 

також суми податкового кредиту з ПДВ (за неотриманими податковими накладними), якими 

Компанія може скористатись в майбутньому (станом на 31.12.2021 238 тис. грн.). 

 

10. Статутний капітал 

 

Статутний капітал Компанії складається з акціонерного капіталу Головного підприємства – 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" . 

(тис. грн.) 

Зміст 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Зареєстрований статутний 

капітал  

193136 193136 

Всього 193136 193136 

 

Тип акціонерів Акціонери 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Кількість простих 

акцій, штук 

Вартість простих 

акцій за 

номіналом, тис. 



грн. 

1 2 3 4 5 

Акціонери – 

Держава 

Кабінет Міністрів 

України 
100 193136 193136 

Всього: - 100 193136 193136 

 

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не 

планується. 

Сума неоплаченого капіталу станом на 31.12.2021 р. відсутня. 

На дату затвердження фінансової звітності Загальні збори акціонерів не проводились. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня  2022 р. №244-р прийнято рішення 

про авансове перерахування дивідендів у 2022 році за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2021 році. 

Рішення про нарахування та виплату у 2021 році дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності у 2020 році прийняте у відповідності до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 квітня  2021 р. № 415 та ст. 21 Закону “України «Про державний 

бюджет України на 2021 рік». 

У 2021 році Компанія виплатила акціонерам частину чистого прибутку за результатами 

діяльності 2020 року в сумі 12985 тис. грн.  

 

Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Показник 2021 2020 

1 2 3 

Середньорічна кількість простих 

акцій 
193136 193136 

Чистий загальний прибуток на 

одну просту акцію (грн.) 
0,01724 0,07470 

 

11. Капітал в дооцінках 

 

Капітал в дооцінках станом на 31.12.2021 р. становить 16 321 тис. грн. (станом на 31.12.2020 р.- 16 

340 тис. грн.).  

Дооцінка закривається на нерозподілений прибуток по мірі нарахування амортизації за 

необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активів. Зміни у звітному періоді 

відбувались за рахунок перенесення дооцінки необоротних активів на нерозподілений прибуток на суми 

амортизації 19 тис. грн (зміни розкриті в Звіті про власний капітал). Дані зміни відбувалися у дочірніх 

підприємствах Компанії. 

 

12. Кредити отримані та інші строкові зобов’язання 

Станом на 31.12.2021 р. відсутні кредити та інші строкові зобов’язання. 
(тис. грн.) 

 На звітну дату На початок року 

Залишкова вартість на 01 січня  - - 

Надходження позикових коштів - - 

Погашення позикових коштів - - 

Нарахування відсотків - - 

Сплата відсотків - - 

Вплив зміни валютного курсу - - 

Залишкова вартість на 31 грудня  - - 

 

 



13. Довгострокові зобов’язання 

 

Станом на 31.12.2021 р. Компанія не має довгострокових зобов’язань. 

 

Структура довгострокових зобов’язань представлена наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник На звітну дату На початок року 

1 2 3 

Інші довгострокові зобов’язання 0 0 

Всього 0 0 

 

14. Забезпечення 

Структура забезпечень представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник На звітну дату На початок року 

Довгострокові забезпечення - - 

У т. ч. забезпечення на виконання зобов’язань, які 

передбачені умовами договорів на будівництво об’єктів 
- - 

Короткострокові забезпечення 8318 8271 

У т. ч. забезпечення на виконання зобов’язань, які 

передбачені умовами договорів на будівництво об’єктів 
4998 4998 

Забезпечення під невикористані відпустки 1158 1169 

Забезпечення на врегулювання судових справ - - 

Забезпечення по преміям та іншим виплатам персоналу 1912 1858 

Забезпечення під інші витрати та платежі 250 246 

Всього 8318 8271 

 

Забезпечення на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за 

ймовірною оцінкою коштів чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами договорів про 

будівництво. Таке забезпечення було відносено до собівартості об’єктів будівництва. 

Інші забезпечення формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття 

забезпечення, та відносяться на поточні витрати. 

Забезпечення використовуються тільки на ті цілі, для яких вони були створені. 

Переоцінка забезпечень здійснюється на кожну балансову дату. 

 

15.  Структура кредиторської заборгованості: 

 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
(тис. грн.) 

 

Інша поточна кредиторська заборгованість  
(тис. грн.) 

 Звітний рік Попередній рік 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

перед третіми особами 
1891 584 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків перед пов’язаними особами 
- - 

Короткострокові зобов’язання по поставках та інше, 

всього 
1891 584 

 Звітний рік Попередній рік 

Аванси, отримані на поставки, короткострокові 6947 7222 



 

До складу поточної заборгованості включена заборгованість з терміном погашення до одного року. 

 

     16. Дохід від реалізації 

 

Структура доходів: 

(тис. грн.) 

Показник Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Доходи від продажу:   

Дохід від надання будівельних робіт 

та послуг із технічного 

консультування 

- 1126 

Доходи від оренди інвестиційної 

нерухомості 63711 61779 

Всього 63711 62905 

 

 

     17. Собівартість реалізації 

(тис. грн.) 

Собівартість реалізації Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Собівартість будівельних робіт та 

послуг із технічного 

консультування 

- 416 

Собівартість  оренди 

інвестиційної нерухомості 

44162 36160 

Всього 44162 36576 

 

Витрати за елементами представлені наступним чином: 

 

Витрати за видами Звітний рік Попередній рік 

1 3 4 

Матеріальні затрати 14675 10294 

Витрати на оплату праці 12198 13347 

Відрахування на соціальні заходи 2595 2669 

Амортизація 3129 2898 

Витрати, що здійснюються для 

підтримання об’єкта в робочому 

стані (проведення ремонту, 

технічного огляду, нагляду, 

обслуговування тощо) 

4369 1610 

Інші витрати 7196 5758 

Разом 44162 36576 

інвестиції 

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом 1341 1097 

Поточна заборгованість за заробітною платою 36 64 

Поточна заборгованість за фондами соціального 

страхування 
- - 

Інші зобов’язання пов’язаним особам - - 

Інша заборгованість 1080 1093 

Всього 9404 9476 



 

     18. Адміністративні витрати 

(тис. грн.) 

Витрати за видами Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Заробітна плата 6712 9454 

Відрахування на соціальні заходи 1488 1650 

Консультаційні, юридичні та 

аудиторські послуги 

490 491 

Витрати на використання 

автомобілів 

626 345 

Послуги зв’язку та інтернет 102 119 

Амортизація 239 150 

Матеріальні витрати 103 95 

Банківські послуги 24 44 

Витрати на службові відрядження 26 25 

Організаційно-технічні послуги 191 140 

Оцінка майна, страхові послуги 25 20 

Інше 32 40 

Адміністративні витрати, 

всього 10058 12573 

 

19. Витрати на збут 
(тис. грн.) 

Витрати за видами Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 

Реклама, винагорода управителя 2 49 

Витрати на збут, всього 2 49 

 

20. Інші операційні доходи та витрати 
 

Інші операційні доходи Звітний рік Попередній рік 

Доходи від операційної оренди 58 46 

Доходи від курсових різниць (нетто) - 1080 

Доходи від участі в капіталі (дочірніх підприємств) 363 291 

Інші 468 6948 

Інші операційні доходи, всього 889 8365 

 

Інші операційні витрати Звітний рік Попередній рік 

Витрати від операційної оренди - - 

Втрати від курсових різниць (нетто) 225 - 

Втрати від очікуваних кредитних збитків 3782 2632 

Інше 1672 1467 

Інші (зменшення корисності активів) - - 

Втрати від участі в капіталі (дочірніх підприємств) 955 376 

Інші витрати, всього 6634 4475 

 

    

21. Податок на прибуток 
 

Згідно із законодавством України, в звітному періоді діяла затверджена ставка податку на 



прибуток – 18%. 

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток: 

                                                                                                                

(тис. грн.) 

Показник Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Податок на прибуток, представлений у Звіті про фінансові 

результати:     

Поточні витрати з податку на прибуток 1511 3659 

Відстрочені витрати з податку на прибуток:     

На початок звітного року 8084 7595 

На кінець звітного року 8932 8084 

Включено до Звіту про фінансові результати - всього 663 3170 

В тому числі поточний податок на прибуток 1511 3659 

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -848 -489 

 

Компоненти відстрочених податкових активів і зобов’язань: 

(тис. грн.) 

Показники 
31.12.2021 

 

Визнано в 

доходах/ 

витратах 

Визнано в 

ІСП 

01.01.2021 

 

Відстрочені податкові активи 
    

Основні засоби 5676 +2 - 5674 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки 
1378 +680 - 698 

Резерви витрат під будівельні 

контракти 
900 0 - 900 

Резерв на забезпечення інших 

витрат і платежів 
45 +1 - 44 

Інвестиції в ДП 933 +165 - 768 

Сукупні відстрочені активи 8932 +848 - 8084 

Відстрочені податкові 

зобов’язання     

Основні засоби - - - - 

З нарахованих витрат - - - - 

Інвестиції в ДП - - - - 

Сукупні відстрочені податкові 

зобов’язання  - - - - 

Чисте відстрочене податкове 

зобов’язання (-), актив (+) 
8932 +848 - 8084 

 

Узгодження податку на прибуток: 

                                                                                                   (тис. грн.) 

Показник Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 



Фінансовий результат до оподаткування 3992 17597 

Діюча ставка податку 18% 18% 

Витрати з податку на прибуток 663 3170 

Постійні різниці (56) 3 

Всього 719 3167 

 

22. Звіт про рух грошових коштів 
 

Звіт про рух грошових коштів сформований прямим методом шляхом розкриття інформації про основні 

види валових грошових надходжень і виплат.  

Основні потоки грошових коштів (надходження та витрачання) у звітному періоді здійснювались за 

операційною діяльністю: 
 

Надходження коштів: 
 

- кошти, отримані від продажу товарів, робіт, послуг; 

- аванси від покупців та замовників та інші аванси; 

- надходження від операційної оренди; 

- надходження від реалізації необоротних активів; 

- інші надходження. 

 

Витрачання коштів: 
 

- оплата придбаних товарів, робіт, послуг; 

- аванси підрядникам та постачальникам; 

- оплата заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування; 

- оплата податків; 

- виплата дивідендів; 

- інші витрачання; 

- витрачання на оплату повернення авансів 

 

Зміни в кредиторській заборгованості від фінансової діяльності у 2021 році представлені наступним 

чином: 

(тис. грн.) 

Показник Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Заборгованість за дивідендами:   

Заборгованість на 01січня 0 0 

Нараховано протягом року згідно з Рішенням зборів 

акціонерів 
12985 10477 

Виплачено дивіденди 12985 10477 

Залишок заборгованості на 31 грудня 0 0 

 

 

Вся фінансова заборгованість виражена в гривневому еквіваленті, курсові різниці відсутні. 

 

23. Управління фінансовими ризиками  
 

В ході звичайної діяльності в Компанії виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. 

 

(а) Огляд 
 

При використанні фінансових інструментів Компанія зазнає таких видів ризиків: 



 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик.  

 

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає 

Компанія, про цілі, політику, процедури оцінки та управління ризиками, а також про управління 

капіталом Компанії. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до 

цієї фінансової звітності.  

Правління несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління 

ризиками та нагляд за функціонуванням цієї системи.  

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких 

зазнає Компанія, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю 

ризиків, а також для здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. 

Політика та системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін 

ринкових умов та умов діяльності Компанії. Через засоби навчання та стандарти і процедури 

управління Компанія  намагається створити таке впорядковане і конструктивне середовище 

контролю, в якому всі працівники розуміють свої функції та обов’язки. 

 

(б) Кредитний ризик 
 

Компанія знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що одна 

сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок невиконання 

зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті надання послуг Групою на умовах 

кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. 

Фінансові інструменти, за якими у Компанії може з’явитися значний кредитний ризик, представлені 

в основному дебіторською заборгованістю і грошовими коштами та їх еквівалентами та інвестиційними 

цінними паперами. 

Компанія відстежує та аналізує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на 

індивідуальній основі та ґрунтуючись на історичному досвіді. Керівництво Компанії вважає, що немає 

суттєвих ризиків втрат через зниження вартості активів. Максимальний розмір кредитного ризику 

Компанії за класами активів представлений балансовою вартістю фінансових активів у Звіті про 

фінансовий стан. 

У наступній таблиці представлений максимальний розмір кредитного ризику за компонентами Звіту 

про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показник Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 19127 21704 

Грошові кошти та еквіваленти 13898 18086 

Загальний розмір кредитного ризику 33025 39790 

 

Керівництво Компанії здійснює аналіз торгової дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті 

покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими залишками. 

Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та зміни в резерві сумнівних боргів 

станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлені в Примітці 7. 

 

(в) Ризик ліквідності 
 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов’язання 

шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю 

передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для 

виконання зобов’язань Компанії по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у 



надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації 

Компанії. 

Як правило, Компанія забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на першу 

вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних витрат, включаючи 

витрати на обслуговування фінансових зобов’язань; це не розповсюджується на екстремальні ситуації, які 

неможливо передбачити, наприклад, стихійне лихо. 

У нижченаведених таблицях представлені суми зобов’язань за строками, що залишились до 

погашення. Суми, розкриті у таблиці, це контрактні недисконтовані потоки грошових коштів, в тому числі 

валова сума зобов’язань з фінансової оренди та торгової і іншої кредиторської заборгованості. 

 

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення, що визначені договорами, станом на 31 

грудня 2021р. був представлений наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник 
За  

вимогою 

Менше  

ніж  три 

місяці 

Від  трьох  

до  12  

місяців 

Більше  

12  

місяців 

Всього 

1 2 3 4 5 6 

Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 6539 4756 - - 11295 

Всього 6539 4756 - - 11295 

 

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення, що визначені договорами, станом на 31 

грудня 2020р. був представлений наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник 
За  

вимогою 

Менше  

ніж  три 

місяці 

Від  трьох  

до  12  

місяців 

Більше  

12  

місяців 

Всього 

1 2 3 4 5 6 

Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 4305 3580 2175 - 10060 

Всього 4305 3580 2175 - 10060 

 

 (г) Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, 

процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 

інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 

ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Компанія несе 

фінансові зобов’язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції здійснюються 

згідно з інструкціями управлінського персоналу.  

 

Інші ризики зміни ринкових цін 

 

Компанія не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли 

метою таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Компанії. Такі 

договори не передбачають розрахунків на чистій основі.  

 

 

(д) Справедлива вартість 

 

Деякі принципи облікової політики Компанії та правила розкриття інформації вимагають 

визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов’язань. 



Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з використанням 

зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, зроблені у 

процесі визначення справедливої вартості активу або зобов’язання, розкривається в примітках, 

що стосуються даного активу або зобов’язання. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена при 

передачі зобов’язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент оцінки 

(тобто ціна вибуття). 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість 

 

Справедлива вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги оцінюється 

як теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою процентною 

ставкою станом на звітну дату. 

 

(е) Управління капіталом 

 

Політика Компанії передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою 

забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для 

забезпечення сталого розвитку господарської діяльності у майбутньому. 

Управлінський персонал контролює як структуру статутного капіталу, так і доходність 

капіталу.  

Управлінський персонал намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, 

яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, і перевагами і стабільністю, які 

забезпечує стійка позиція капіталу. 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

Станом на 31.12.2021р. чисті активи Компанії в сумі 256950 тис. грн.  

перевищують зареєстрований власний капітал Компанії, затверджений у Статуті, на 63814 тис. 

грн.  

 

     24. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Справедлива вартість – це сума, за якою фінансовий інструмент можна обміняти у ході 

поточних операцій (крім випадків вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими 

сторонами та яка найкращим чином може бути підтверджена ціною активного ринку. 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які відображаються в обліку за 

амортизованою вартістю, визначається шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових 

потоків, очікуваних до отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною 

для Компанії, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. 

Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно 

дорівнює їх справедливій вартості. 

 

 25. Непередбачені зобов’язання 

 

(а) Страхування 

 

Компанія не має повного страхового покриття щодо своїх активів, на випадок 

переривання діяльності або виникнення відповідальності перед третьою особою у зв’язку зі 

шкодою, заподіяною майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов’язаних з 

майном чи операціями Компанії, оскільки управлінський персонал отримує страховий захист 

тільки у разі, якщо вважає це економічно доцільним. Управлінський персонал вважає, що, 

виходячи з його оцінки страхових ризиків та наявності і доступності страхових продуктів в 



Україні, по цих ризиках був забезпечений відповідний страховий захист. Однак до тих пір, поки 

Компанія не отримає більш досконалі страхові продукти, потенційна втрата чи знищення тих чи 

інших активів створює відповідні ризики для операцій та фінансового стану Компанії. 

 

(б) Непередбачені податкові зобов’язання 

 

Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а 

також законодавство, яке підлягає частим змінам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке 

може тлумачитися по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають 

протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною 

податковими адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. 

Податкові декларації підлягають перевірці з боку податкових органів, які за законом 

уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік 

залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом 

наступних трьох календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися 

відкритим довше. Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, порівняно із 

типовими ризиками, притаманними країнам з більш розвиненими системами оподаткування. 

Управлінський персонал вважає, що Компанія створила достатній резерв з податкових 

зобов’язань, виходячи з власної інтерпретації податкового законодавства України, офіційних заяв 

і судових рішень. Однак тлумачення законодавства відповідними органами влади можуть 

відрізнятися, і якщо органи влади зможуть довести правильність таких власних тлумачень, які не 

співпадають з позицією Компанії, то це може суттєво вплинути на цю фінансову звітність.  

Станом на 31.12.2021 р. та 31.12.2020 р. Компанією не було створено забезпечення у 

зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями. Судових спорів з податковою 

інспекцією не ведеться. 

 

     26. Судові процеси 

 

В ході своєї діяльності Компанія залучається до різних судових процесів. Станом на 

31.12.2021р. Компанією не було створено забезпечення у зв’язку із судовими процесами. 

У 2 (двох) судових справах Компанія виступає позивачем. 

Компанія подала позов до АТ «К.Енерго» про повернення попередньої оплати за теплову 

енергію. 15 жовтня 2019 року Господарський суд Донецької області задовольнив позовні вимоги 

Компанії. В січні 2020 року за заявою ПАТ «НВК «Гірнічні машини» порушено справу про 

банкрутство АТ «К.Енерго». Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.01.2020  р. 

Компанію визнано конкурсним кредитором і включено її грошові вимоги до реєстру вимог 

кредиторів. Триває ліквідаційна процедура. 

05 вересня 2018 року ухвалою господарського суду Черкаської області у справі 

№925/393/18, було затверджено мирову угоду з приватним підприємством 

«ЕКОВТОРРЕСУРСИ» на відшкодування збитків шляхом відновлення будівлі Матеріального 

складу до первісного стану. У разі невиконання з будь-яких причин зобов»язань за Мировою 

угодою Відповідач відшкодовує позивачеві завдані збитки на загальну суму 8052 тис. грн. 

В зв’язку з тим, що надходженням економічних вигід є ймовірною, Компанія визнає умовні 

активи на суму 8098 тис. грн., в тому числі: 

за позовом до АТ «К.Енерго» на 46 тис. грн. (штрафні санції та інфляційні втрати); 

за справою до ПП «Ековторресурси» на 8052 тис. грн. (відшкодування завданих збитків). 

 

     27. Пенсійні та інші зобов’язання, пов’язані з виплатами працівникам 

 

Співробітники Компанії отримують пенсійне забезпечення з Пенсійного фонду, державної 

української установи, згідно з нормативними документами та законами України. Компанія 



зобов’язана відраховувати певний відсоток від фонду оплати праці до Пенсійного фонду з метою 

забезпечення пенсій. Єдиним зобов’язанням Компанії відносно даного пенсійного плану є 

відрахування певного відсотка від фонду оплати праці до Пенсійного фонду.  

Станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. Компанія не мала зобов’язань щодо 

додаткових пенсійних виплат, медичного обслуговування, страхових чи інших виплат після 

виходу на пенсію перед своїми працюючими або колишніми співробітниками. 

 

 

     28. Пов’язані особи 

 

В ході звичайної діяльності Компанія  здійснює операції з пов’язаними особами. Особи 

вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу 

сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних 

рішень. Пов’язаними сторонами є акціонер. Основний управлінський персонал та їхні близькі 

родичі, а також компанії, що контролюються акціонерами або знаходяться під суттєвим впливом 

акціонерів. Ціни за операціями з пов’язаними особами встановлюються на регулярній основі. 

Умови операцій з окремими пов’язаними особами можуть відрізнятися від ринкових. 

Основним власником акцій Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України якій 

належить 100% в Статутному капіталі Компанії. 

Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження і на яких 

покладена відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль 

діяльності Компанії. 

До основного управлінського персоналу відносяться виконавчий орган (Правління), 

директори дочірніх підприємств. 

Операції з фактичною контролюючою стороною (акціонером) – 12985 тис. грн.  (за  

2020 рік 10477 тис. грн.) в звітному періоді відбувались в рамках звичайної діяльності Компанії і 

включали в себе: 

- виплату дивідендів. 

Протягом звітного періоду операції з пов’язаними сторонами - персоналом включають 

виплати із заробітної плати і становлять 2717 тис. грн. (за  2020 рік 3730 тис. грн.) Інші суттєві 

операції з пов’язаними сторонами - персоналом відсутні. 

Протягом звітного періоду операції з пов’язаними сторонами – дочірніми 

підприємствами в звітному періоді відбувались в рамках звичайної діяльності Компанії і 

включали в себе: 

- орендні відносини та компенсаційні витрати з обслуговування нерухомого майна на 

загальну суму доходу 5370 тис. грн.; 

- надання поворотної фінансової допомоги на суму 1050 тис. грн.  

Пов’язаною стороною також є Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», 

якій Постановою КМУ № 897 від 13 липня 2004 року надані повноваження управляти пакетом 

акцій Компанії в межах, визначених Законом «Про управління об’єктами державної власності» 

№185-V від 21.09.2006 р.  

В звітному періоді відбувались операції в рамках звичайної діяльності Компанії і 

включали в себе: 

- орендні відносини на загальну суму доходу 24 тис. грн.; 

- надано поворотну фінансову допомогу у сумі 612 тис. грн. 

Залишки заборгованості на кінець року несуттєві і не захищені забезпеченням, на них не 

нараховуються відсотки та їх погашення відбувається у грошовій формі. Гарантії пов’язаним 

сторонам не надавалися.  

 

Операції з пов’язаними особами за 2021 рік: 

 



(тис. грн.) 

№ з/п Пов’язані особи 

Заборгованість  

станом на 

01.01.2021 р. 

Сплачено Нараховано 

Заборгованість  

станом на 

31.12.2021 р. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Кабінет Міністрів 

України : 
    

1.2 За дивідендами 0 12985 12985 0 

1.3 Інші операції - - - - 

2 
По управлінському  

персоналу 
    

2.1 По заробітній платі 0 2711 2717 -6 

2.2 По дивідендам - - - - 

2.3 По іншим операціям 0 44 44 0 

3 
УДБК «Укрбуд» 

186 195 801 792 

4. 
Дочірні підприємства 

    

4.1 По дивідендам 278 232 327 373 

4.2 По іншим операціям 6239 5240 6569 7568 

 

 

Операції з пов’язаними особами за 2020 рік: 

 
(тис. грн.) 

№ з/п Пов’язані особи 

Заборгованість  

станом на 

01.01.2020 р. 

Сплачено Нараховано 

Заборгованість  

станом на 

31.12.2020 р. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Кабінет Міністрів 

України : 
    

1.2 За дивідендами 0 10477 10477 0 

1.3 Інші операції - - - - 

2 
По управлінському  

персоналу 
    

2.1 По заробітній платі -11 3741 3730 0 

2.2 По дивідендам - - - - 

2.3 По іншим операціям 0 44 44 0 

3 УДБК «Укрбуд» 3 477 288 186 

4. 

Дочірні підприємства 

     

4.1 По дивідендам 335 140 83 278 

4.2 По іншим операціям 4561 2934 4612 6239 

 

 

29. Події після дати балансу 

 

Події після дати балансу, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії та 

потребують коригувань фінансової звітності відсутні. 

Додатково розкривається інформація, щодо впливу дії воєнного стану, введеного Указом 



Президента України від 24 лютого 2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України. 

Активи Компанії, в тому числі будівлі та дочірні підприємства, розміщені в більшості 

областях України. Військова агресія Російської Федерації проти України призвела до 

тимчасового суттєвого зменшення грошових надходжень та доходу Компанії від оренди 

нерухомого майна, а також доходів її дочірніх підприємств, а також збільшення витрат у зв’язку зі 

збільшенням вартості отриманих послуг.  

Фактично втрачений контроль над активами, які розміщені в місті Маріуполь залишкова 

вартість станом на 31.12.2021 р. складає – 296 тис. грн.  

 У зв’язку з військовими діями на території Сумської області були частково пошкоджені 

будівлі Компанії, які розташовані місті Суми (залишкова балансова вартість яких станом на 

31.12.2021 року складає 2 459 тис. грн.) та частково тимчасово призупинений учбовий процес в 

дочірньому підприємству «Сумський навчальний центр», який є основним видом діяльності 

дочірнього підприємства. Вартість понесених збитків від пошкодження будівель Компанії буде 

проводитися після припинення бойових дій на території Сумської області. 

У зв’язку з військовими діями на території Харківській області Компанія не отримує 

грошових коштів від орендарів нерухомого майна, яке знаходиться в місті Харків.  

Управлінським персоналом здійснюється оперативний аналіз впливу на фінансовий стан 

та економічні показники діяльності Компанії від військової агресії Російської Федерації та 

розробляються відповідні заходи для мінімізації ризиків можливої суттєвої збиткової діяльності 

Компанії. 

Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості Компанія здійснює за її собівартістю 

то суттєвих змін вартості даних активів у зв’язку з необхідністю здійснювати переоцінку до їх 

справедливої вартості не відбудеться. 

Проводиться робота по аналізу клієнтів – дебіторів на спроможність у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України сплачувати борги та поточні платежі з оренди 

нерухомого майна. Внесення змін до облікової оцінки очікуваних кредитних збитків не 

планується. 

Основні постачальники та клієнти Компанії не підпадають під дії ведених санкцій в 

Україні та інших країнах, що дає змогу к подальшому співробітництву. 

   У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введення воєнного стану в 

Україні управлінський персонал Компанії не приймав рішення про тимчасове призупинення 

діяльності Компанії.  

    Верховною Радою України 15 березня 2022 року було прийнято Закон України № 2120-ІХ 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений Податковим кодексом України (далі 

– Кодекс) порядок справляння плати за землю (далі – Зміни). 

Зміни, що прийняті у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 

передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за 

роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не 

сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної 

та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у 

тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні 

частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені 

вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди (підпункт 69.14 

пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу). 

Законом України від 24 березня 2022 року №2142-ІХ «Про внесення змін до Податковою 



кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на 

період дії воєнного стану», внесено зміни до п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу 

України, а саме, доповнено новим п. п. 69.22. 

Так, відповідно до вищезазначеного пункту, тимчасово положення ст. 266 «Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» ПКУ застосовуються з урахуванням таких 

особливостей: 

- тимчасово, на період з 01 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або 

скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані 

на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями росії.  

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації Кабінетом Міністрів України не визначено. 

 

У разі затвердження даного переліку Компанія буде мати можливість зменшити свої 

витрати на суму податків. 

 

 

Голова Правління      Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер      Лопата Алла Вiкторiвна 

 

28.03.2022 р. 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

Територія м.Київ за КАТОТТГ 
UA8000000000

0479391 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво житлових і нежитлових 

будівель 
за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників: 382 

Адреса, телефон: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 23, +380 (44) 503-70-18 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 17 855 17 804 

    первісна вартість 1001 18 644 18 655 

    накопичена амортизація 1002 ( 789 ) ( 851 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 4 633 4 691 

    первісна вартість 1011 17 213 18 198 

    знос 1012 ( 12 580 ) ( 13 507 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 207 559 205 327 

    первісна вартість 1016 239 881 240 657 

    знос 1017 ( 32 322 ) ( 35 330 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 57 65 

Відстрочені податкові активи 1045 7 324 8 006 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 2 915 2 915 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 240 343 238 808 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 856 5 777 

Виробничі запаси 1101 1 414 1 864 

Незавершене виробництво 1102 4 406 3 885 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 36 36 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 949 5 330 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 904 2 677 

    з бюджетом 1135 1 540 874 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 801 153 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 078 6 192 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 604 19 823 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 22 604 19 823 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 085 2 265 

Усього за розділом II 1195 49 016 42 938 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 289 359 281 746 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 193 136 193 136 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 16 340 16 321 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 54 696 44 390 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 264 172 253 847 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 875 3 655 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 509 1 916 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 27 32 

    розрахунками зі страхування 1625 68 51 

    розрахунками з оплати праці 1630 498 358 

    одержаними авансами 1635 10 458 10 976 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 9 377 9 532 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 402 1 411 

Усього за розділом IІІ 1695 25 187 27 899 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 289 359 281 746 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Державне публiчне акцiонерне товариство 

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" 
за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 91 585 85 780 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 64 618 ) ( 53 861 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 26 967 31 919 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 13 910 18 945 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 19 168 ) ( 19 844 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10 ) ( 54 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 18 401 ) ( 13 413 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 298 17 553 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 8 7 



Інші доходи 2240 248 4 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 140 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 86 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 3 547 17 564 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -887 -3 261 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 660 14 303 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 660 14 303 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 19 939 12 370 

Витрати на оплату праці 2505 40 787 41 423 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8 935 8 464 

Амортизація 2515 4 221 3 922 

Інші операційні витрати 2520 27 738 19 897 

Разом 2550 101 620 86 076 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 193 136 193 136 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 13,772680 74,056620 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство за ЄДРПОУ 33298371 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 105 028 90 060 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 466 643 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 281 2 111 

Надходження від повернення авансів 3020 132 1 126 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 98 196 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 3 536 

Надходження від операційної оренди 3040 14 525 11 968 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 835 4 495 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 19 561 ) ( 10 719 ) 

Праці 3105 ( 33 471 ) ( 32 912 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 305 ) ( 8 351 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 27 506 ) ( 26 539 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 917 ) ( 4 407 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 11 361 ) ( 8 215 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 15 228 ) ( 13 917 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16 756 ) ( 15 365 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 268 ) ( 458 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 69 ) ( 152 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 504 ) ( 2 006 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 13 925 17 633 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 15 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 893 ) ( 12 540 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 893 -12 525 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 182 190 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 12 985 ) ( 10 477 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 777 ) ( 372 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -13 580 -10 659 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 548 -5 551 

Залишок коштів на початок року 3405 22 604 27 069 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -233 1 086 

Залишок коштів на кінець року 3415 19 823 22 604 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство за ЄДРПОУ 33298371 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2021 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 193 136 16 340 0 0 54 696 0 0 264 172 0 264 172 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 193 136 16 340 0 0 54 696 0 0 264 172 0 264 172 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 660 0 0 2 660 0 2 660 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -12 985 0 0 -12 985 0 -12 985 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -19 0 0 19 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -19 0 0 -10 306 0 0 -10 325 0 -10 325 

Залишок на кінець року  4300 193 136 16 321 0 0 44 390 0 0 253 847 0 253 847 

 

Керівник    Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Лопата  Алла  Вiкторiвна 



Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

 

1. Інформація про Групу 

 

До Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі – 

Група) входять наступні підприємства: 

 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (Компанiя):  

Органiзацiйно-правова форма   Акцiонерне товариство 

Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи А00 №77896 

Дата проведення державної реєстрацiї   14.01.2005 

Територiя (область) м. Київ 

Код за ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження Компанiї: 02202, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М.Раскової), 23. 

Статут державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд", 

затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 року №1793 "Питання 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та 

зареєстрований Днiпровською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.01.2005р. 

(реєстрацiйний № 10671020000001738)  (iз змiнами та доповненнями), протягом звiтного 

перiоду не змiнювався. 100 % статутного капiталу Компанiї в розмiрi 193136 тис. грн. 

знаходиться у власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.  

Статутний капiтал Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 1000 грн. кожна. В звiтному роцi Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх 

випуск не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно оформлених ринках не 

обертаються. Цiннi папери Компанiї в лiстингу фондових бiрж не знаходяться.  

Станом на 31.12.2021 р. до складу Групи входить 11 дочiрнiх підприємств та ДПАТ «Будівальна 

компанія «Укрбуд» (материнська компанія), якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi 

статутiв, мають статус юридичних осiб, окремий баланс, за напрямками дiяльностi: 

- Будiвництво  та надання послуг оренди вiльних площ : 

ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (материнська компанія) (м. Київ);  

- Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбінат; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд"; 

ДП "Сумський навчальний центр"; 

ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт". 

- Проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд 

житлового та цивiльного призначення: 

ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"; 

ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект". 

     Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект» зареєстроване 

та знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме, у місті Донецьку по вул. 

Університетська, буд. 112, та по вул. Артема, буд. 145-А, та  в місті Макіївка, по вул. Аварійна, 

буд. 3-А.  Компанією  повністю втрачений контроль над активами та діяльністю дочірнього 



підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект». У 2021 році «Проектний 

інститут «Донецький Промбудндіпроект»  не вів господарської діяльності. У зв’язку з цим у 

консолідованій фінансовій звітності за 2021 рік  фактичні показники діяльності дочірнього 

підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект» відсутні. 

Материнській  компанії  належить  100%  часток  в  статутних  капіталах  всіх  дочірніх  

підприємств. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

Код виду дiяльностi Вид дiяльностi 

- 41.20  «Будiвництво житлових i нежитлових будiвель»;  

- 68.20  «Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна»; 

- 71.11 «Дiяльнiсть у сферi архiтектури»; 

- 85.32 «Професiйно-технiчна освiта»; 

 Компанія «Укрбуд» розширила перелік видів економічної діяльності : 

- 43.22 «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування»; 

- 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи»; 

- 43.99 «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.»; 

- 46.13 «Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами»; 

- 46.14 «Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, 

суднами та літаками»; 

- 46.63 «Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та 

будівництва»; 

- 46.69 «Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням»; 

- 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням»; 

- 46.74 «Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткуванням і приладдям до нього»; 

- 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля»; 

- 49.32 «Надання послуг таксі»; 

- 77.11 «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів»; 

- 77.32 «Надання в оренду будівельних машин і устаткування». 

 

Компанiя та її дочiрнi пiдприємства для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi має 

наступнi лiцензiї: 

- Лiцензiя Державної архiтектурно - будiвельної iнспекцiї України вiд 25.02.2015р. серiї АЕ № 

639037 на господарську дiяльнiсть, пов'язану із створенням об'єктiв архiтектури. 

- Лiцензiї дочiрнiх пiдприємств за видами їх дiяльностi. 

Протягом звiтного року Компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами здiйснювалась дiяльнiсть з 

управлiння майном (здавання пiд найм вiльних площ нерухомостi виробничого призначення). 

Стан корпоративного управлiння 

Органами управлiння та  констролю Компанiї  є:  

Засновник в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, який виконує повноваження загальних зборiв 

акцiонерiв;  

Наглядова рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя. 

Наглядова рада є вищим органом Компанiї i може вирiшувати будь-якi питання її дiяльностi. До 

складу наглядової ради, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням органу, 

уповноваженого управляти корпоративними правами держави, входять сiм членiв. До складу 

наглядової ради не можуть входити особи, якi перебувають у трудових вiдносинах з Компанiєю, 

а також особи, яким згiдно iз законодавством заборонено займати посади в органах управлiння 



господарських товариств.  

Компанiя здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств 

Компанiї та її виробничих дiльниць щодо збереження власностi, рацiонального витрачання 

матерiальних i фiнансових ресурсiв, дотримання законностi господарських операцiй, 

недопущення порушень фiнансової дисциплiни i запобiгання фактам зловживань, здiйснення 

заходiв по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризикiв для бiзнесу, який забезпечується 

управлiнням внутрiшнього аудиту. Аудиторська довiдка (акт) за результатами аудиторської 

перевiрки розглядається головою правлiння i в разi необхiдностi виноситься на розгляд 

правлiнню або  наглядовiй радi  з обов'язковою участю директора та головного бухгалтера 

дочiрнього пiдприємства.  

 

2. Облікова політика 

 

Облiкова полiтика державного публiчного  акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя 

"Укрбуд" (далi - Компанiя), якої є забезпечення незмiнностi протягом року правил та принципiв, 

що застосовуються в Українi для вiдображення в облiку господарських операцiй, дотримання 

вимог нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку, органiзацiї та методологiї 

бухгалтерського облiку.  

Наказом №35 від 27.09.19 року була затверджена нова облікова політика Компанії у 

зв’язку із суттєвими змінами та новими стандартами МСФЗ, такими як МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за 

контрактами з клієнтами». 

 

 

Основа складання 

 

Фінансова звітність Групи була складена відповідно до МСФЗ. Вона була складена на основі 

принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, 

що відображені за справедливою вартістю. Група веде бухгалтерський облік та складає 

фінансову звітність в гривнях (грн.) відповідно до МСФЗ. 

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) № 21 «Вплив змін валютних 

курсів» та його тлумаченням, валютою виміру Групи, яка відображає економічну суть 

відповідних подій та обставин, є гривня. 

 

 

Операції в іноземній валюті  

 

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на дату 

операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, 

перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу.  

 

Нематеріальні активи 

 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на 

придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного 

терміну їх використання (від 1 до 20 років). 

 

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і методи 

нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний 

термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін 



амортизації нематеріальних активів змінюється. 

 

Основні засоби 

 

Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення 

корисності.  

Компанія використовує вартісний критерій при визнанні об’єкта основним засобом. Об’єкт 

підлягає визнанню у складі основних засобів, якщо його вартість перевищує 20000 грн., а термін 

його експлуатації є більшим за 1 рік, крім об’єктів нерухомості, вартісний критерій по яким 

складає 30000 грн. 

 

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких 

очікуваних строків корисної експлуатації: 

 

Група основних засобів Строк корисної експлуатації 

1 2 

Землі не амортизуються 

Будинки та споруди 20-60 років 

Машини та обладнання 3-10 років 

Транспортні засоби 5-8 років  

Інші основні засоби 3-8 років 

 

Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний 

ремонт, технічне обслуговування та  капітальний  ремонт як правило, відображаються у Звіті 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) в періоді, коли вони були понесені. У 

ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх 

економічних вигод, що очікуються від використання об’єкту основних засобів понад первісно 

очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних 

засобів. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів активом, 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об’єкта. 

     Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення їх 

корисності, коли певні події чи обставини вказують на те, що балансова вартість активу не 

зможе бути повністю відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності 

активу та перевищення його балансової вартості над оціночною ліквідаційною вартістю, 

вартість такого активу або групи активів, що генерує грошові потоки, списується до вартості 

очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування основних засобів 

визначається, як більша з двох величин: справедлива вартість мінус витрати на продаж або 

цінність використання активу. При визначенні цінності використання активу прогнозні потоки 

грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та 

ризики, пов’язані з даним активом. 

Переоцiнка (дооцiнка або уцiнка) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв 

до їхньої справедливої вартостi може здiйснюватись дочірнім пiдприємством за погодженням з 

Компанiєю на пiдставi вiдповiдного наказу керiвника раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їх 

залишкова вартiсть має суттєве вiдхилення вiд справедливої. Суттєвим вiдхиленням вважати 

10% вiд валюти балансу. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi вiльних 

ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй, викладених у МСФЗ. 



Дооцінка закривається на нерозподілений прибуток щоквартально по мірі нарахування 

амортизації за необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активів  

 

Інвестиційна  нерухомість 

Визнання, оцiнку й облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати вiдповiдно до МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". За наявностi ознак, за яких об'єкт основних засобiв може бути 

вiднесеним i до операцiйної нерухомостi, i до iнвестицiйної нерухомостi, iнвестицiйною 

нерухомiстю вважати у разi здавання в операцiйну оренду бiльш нiж 70% корисної площi 

об'єкта. 

Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (модель собiвартостi), зменшеною 

на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її 

вiдновлення.  

 

Фінансові інструменти 

 

Група визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у Звіті про фінансовий стан, тільки 

тоді, коли суб’єкт господарювання стає стороною контракту щодо інструмента. 

         Група класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання наступним чином: 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку 

або збитку – фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, які при первісному 

визнанні призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Інвестиції, утримувані до погашення – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 

або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, щодо яких 

суб’єкт господарювання має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після 

первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за амортизованою 

вартістю. 

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 

або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. При 

первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю. Після первісного 

визнання позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка амортизується з 

використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням  резерву під очікувані 

кредитні збитки . Вартість, яка амортизується, розраховується як сума, що залишається після 

амортизації премії або дисконту до справедливої вартості при первісному визнанні за 

ефективною процентною ставкою. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що 

можливо мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, 

які є невід’ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при 

первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або 

капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення. 

Наявні для продажу фінансові активи – непохідні фінансові активи, які визначені як наявні для 

продажу або не класифіковані ні в одну з трьох попередніх категорій. Після первісного визнання 

наявні для продажу фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

нереалізованих прибутку або збитку безпосередньо у капіталі. При вибутті накопичені прибутки 

або збитки, які були раніше визнані в капіталі, визнаються у Звіті про сукупний дохід. Наявні 

для продажу фінансові активи, які не мають ринкових котирувань на активному ринку і 

справедливу вартість яких не можна надійно оцінити, відображаються за первісною вартістю за 

вирахуванням резерву під знецінення у випадку потреби. 

Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку – фінансові зобов’язання, утримувані для продажу, та фінансові 

зобов’язання, які при первісному визнанні призначені як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 



 

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю – всі інші фінансові 

зобов’язання. При первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням операції. У подальшому позики 

і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної відсоткової ставки. 

 

 Знецінення фінансових активів 

 

Група визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи 

групи фінансових активів на кожну звітну дату. Фінансовий актив або група фінансових активів 

вважаються знеціненими  тільки тоді, коли існує об’єктивне свідчення їх знецінення в 

результаті однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання активу («випадок 

втрати»), і такий випадок має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового 

активу або групи фінансових, які можна надійно оцінити. 

Ознаки зменшення корисності можуть включати свідчення того, що боржник або група 

боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, відмовляються або ухиляються від сплати 

відсотків або основної суми боргу, існує ймовірність того, що вони збанкрутують або будуть 

фінансово реорганізовані, а дані спостережень вказують, що зниження очікуваних майбутніх 

грошових потоків можна оцінити. 

 

Активи, що відображаються в обліку за амортизованою вартістю 

 

Якщо є об’єктивне свідчення того, що має місце збиток від зменшення корисності позик та 

дебіторської заборгованості, що обліковуються за амортизованою вартістю, то суму збитку 

оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були 

понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 

ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 

зменшується із застосуванням рахунку резервів. Сума збитку визнається у звіті про сукупний 

дохід у складі інших витрат. 

Група спочатку визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності окремо для 

фінансових активів, які є окремо суттєвими, а також індивідуальні або сукупні ознаки 

зменшення корисності фінансових активів, які не є окремо суттєвим. 

Якщо визначено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корисності для окремо оціненого 

фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається у групу 

фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику, ця група фінансових 

активів оцінюється на зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються 

окремо на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує 

визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності 

на сукупній основі. 

Якщо у наступному періоді сума очікуваного збитку від зменшення корисності  зменшується і 

таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після визнання збитку 

від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. 

Сума сторнування визнається в звіті про сукупний дохід в розмірі, за умови, що балансова 

вартість активу не перевищує його амортизовану вартість на дату сторнування. 

 

 Знецінення нефінансових активів 

 

На кожну звітну дату для нефінансових активів визначається наявність ознак того, що актив 

може бути знецінений. Якщо такі ознаки існують, або коли проведення щорічного тесту на 



знецінення активу є необхідним, керівництво оцінює суму відшкодовування активу. Якщо ця 

сума нижче балансової вартості активу, то вона знижується до суми очікуваного відшкодування. 

Збитки від знецінення триваючих видів діяльності визнаються у Звіті про сукупний дохід в тих 

категоріях витрат, які відповідають функціям знецінених активів. 

 

Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 

 

Група припиняє визнання фінансового активу тільки тоді, коли: 

3) закінчується термін дії передбачений договором прав на грошові потоки від цього 

фінансового активу або 

4) Група передає цей фінансовий актив (або передача передбачених договором прав на 

отримання грошових потоків від фінансового активу, або збереження передбачених 

договором прав на отримання грошових потоків від фінансового активу, але прийняття на 

себе передбаченого договором зобов’язання виплачувати ці грошові потоки одному або 

кільком отримувачам).  

Група припиняє визнавати фінансове зобов’язання та вилучає його зі Звіту про фінансовий 

стан тоді, коли воно є погашеним, тобто коли обов’язок, передбачений договором, виконаний 

або анульований. 

 Різницю між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового 

зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченого відшкодування, 

включаючи передані негрошові активи або прийняті на себе зобов’язання, Група визначає у 

складі інших операційних доходів чи витрат. 

Фінансові інвестиції 

 

   До фінансових інвестицій відносяться: 

- фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі; 

    За методом участі в капіталі обліковуються дочірні підприємства. 

     До дочірніх відносяться ті підприємства, які утворені та перебувають під контролем 

Головного підприємства Групи (материнської компанії). 

 

Грошові кошти 

 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Компанії. Для цілей Звіту про фінансовий стан 

грошовими коштами та їх еквівалентами є готівка в касі, поточні рахунки та депозити в банках 

та інших фінансових установах без обмеження використання або термін повернення яких не 

перевищує 3 місяців. 

Депозити в банках та інших фінансових установах з обмеженням використання коштів на період 

від 3 до 12 місяців обліковується в основному за тими ж правилами, що й грошові кошти в 

банках, однак у звіті про фінансовий стан відображаються окремо у складі Поточних фінансових 

інвестицій. Депозити з терміном погашення більше 12 місяців обліковуються у складі інших 

необоротних активів. Основною умовою розгляду депозитних договорів терміном більше 3 

місяців як еквівалентів грошових коштів є можливість дострокового розірвання Компанією 

договору без втрати основної суми. 

 

Дебіторська заборгованість 

 

Обліковується відповідно до МСФЗ 9, як борговий актив. Торгова та інша поточна 

дебіторська заборгованість є виключно виплатою основної суми боргу та утримується для 

погашення визнається за амортизаційною вартістю. Ефективна ставка відсотка на звичайну 

дебіторську заборгованість дорівнює нулю. При продажу на умовах товарного кредиту з 

суттєвою відстрочкою платежу (понад 12 місяців) визнається компонент фінансування, що 



відображається у фінансових доходах за визначеною ефективною ставкою відсотка.  

Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної 

дебіторської заборгованості, Група нараховує резерв під очікувані кредитні збитки. 

Група застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні збитки 

торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають в результаті 

операцій, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 відповідно до наведеної нижче 

матрицею по групах дебіторської заборгованості щодо часу виникнення: 

 

До 1місяця 1-3місяці 3-12 місяців 12-18місяців 
Більше 

18місяців 

0,1% 5% 20% 50% 100% 

 

 

Запаси 

 

Запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: за собівартістю чи  чистою 

вартістю реалізації.  

Оцінку вибуття запасів здійснювати методом FIFO (перших за часом надходження 

запасів) 

На дату складання річної звітності Компанія проводить  перевірку запасів  на 

відповідність критеріям ліквідності. Постійно діюча  інвентаризаційна комісія визначає перелік 

та обсяги запасів, які частково або повністю втратили свою первісну якість, не можуть бути 

використані для продажу, або морально застаріли та довгий час не використовуються у 

господарській діяльності. 

У випадку виявлення таких оборотних активів, Компанія списує такі запаси з балансового 

обліку або здійснює їх переоцінку. 

Всі виявленні збитки від знецінення визнаються у витратах у тому періоді, в якому вони 

були виявлені. Уцінка запасів, які існують на балансі більше року, у разі відсутності по кожній 

одиниці інформації про чисту реалізаційну вартість, здійснюється шляхом нарахування резерву 

на знецінення запасів по кредиту рахунку 200 Резерв під знецінення запасів в розрізі окремих 

категорій. 

Резерв на зменшення корисності запасів нараховується у відсотках до балансової вартості 

таких запасів, виходячи з терміну їх обліку на балансі: 

- 30% у разі обліку на балансі товарів більше 1 року, але менше 2-х років; 

- 60% у разі обліку на балансі товарів більше 2-х років, але менше 3-х років; 

- 100% у разі обліку на балансі товарів більше 3-х років. 

На запаси, що обліковуються на балансі Компанії менше року, та індивідуально визначені 

запаси більш тривалого зберігання резерв не нараховується. 

 

Статутний капітал  

 

Статутний капітал Групи формується за рахунок вартості майна переданого до статутного 

капіталу. Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів 

України.  

Управління капіталом:  

 

 

Частка неконтролюючих акціонерів 

 

Всі частки в статутних капіталах дочірніх підприємств належать головній Компанії, частка 

неконтролюючих акціонерів відсутня. 



 

Консолідаційні коригування 

 

Всі внутрішньо групові операції та нереалізований прибуток виключені з показників 

консолідованої фінансової звітності. 

Прибуток Групи складається з нерозподіленого прибутку Компанії та накопиченого прибутків 

та збитків  дочірніх підприємств з дати створення за виключенням нереалізованого 

внутрішньо-групового прибутку. 

 

Дочірні підприємства створені на підставі рішень єдиного акціонера. З моменту створення та 

включно до дати затвердження фінансової звітності Компанії належить 100% в статутному 

капіталі цих дочірніх підприємств. 

 

Процентні кредити та позики 

 

Кредити та позики в звітності відображаються за амортизованою вартістю. Банківські 

овердрафти включаються до позик у складі короткострокових зобов’язань. 

 

Заборгованість за кредитами розподіляється на довгострокову та короткострокову.  

 

Відсотки визнаються витратами звітного періоду рівномірно протягом терміну користування 

кредитом. У випадку залучення кредитів для створення кваліфікаційних активів, проценти за 

позиками капіталізуються з моменту початку створення і до моменту завершення такого активу. 

 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

 

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.  

 

Умовні активи та умовні зобов’язання.  

 

Група розрізняє забезпечення, які відображаються в балансі і створюються для погашення 

майбутніх зобов’язань, та умовні зобов’язання – це можливе зобов’язання, яке буде 

підтверджено у результаті того, що в майбутньому відбудуться або ні певні події. Умовні 

зобов’язання розкриваються у примітках до фінансової звітності і в звіті про фінансовий стан не 

визнаються. Винятком є випадки, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання 

потрібним буде вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно 

визначеною. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової 

звітності, за винятком тих випадків, коли виконання за зобов'язанням є малоймовірним або сума 

такого зобов'язання не є суттєвою. Вартісним порогом для розкриття інформації про умовне 

зобов'язання в примітках до фінансової звітності є сума, визначена обліковою політикою. 

Група постійно аналізує умовні зобов'язання на предмет визначення ймовірності виконання. 

Якщо стає можливим, що буде необхідною сплата за статтею, яка раніше характеризувалася як 

умовне зобов'язання, то в формах фінансової звітності відображається забезпечення за той 

період, в якому виплата стала можливою. 

 

Група не визнає умовний актив у своєму балансі. Умовний актив підлягає розкриттю в 

Примітках до фінансової звітності, коли ймовірним є надходження економічних вигід та іншого 

сукупного прибутку відповідно. 

 

Забезпечення 

 



Забезпечення визнаються якщо: 

 

1) Група має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої події; 

2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним 

для погашення заборгованості; та 

3) можна достовірно оцінити суму зобов’язання. 

 

До поточних зобов’язань входять забезпечення, які створюються для відшкодування 

прогнозованих з високою ймовірністю майбутніх операційних витрат. Серед них ключовими 

для Групи є наступні: 

- забезпечення на виплату відпусток працівникам; 

- забезпечення по преміям та іншим виплатам персоналу;  

- забезпечення на виконання зобов’язань, які передбачені умовами договорів на 

будівництво об’єктів; 

- забезпечення під судово-претензійні збитки: 

- інші забезпечення 

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. 

 

Суми, які визнані Групою як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для 

погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часі 

суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, 

будуть потрібні для погашення зобов’язання.  

Залишок будь-якого виду забезпечень Групою переглядається на кожну дату балансу та, у разі 

потреби, коригується (збільшується або зменшується). У випадку відсутності ймовірності 

вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань, сума такого забезпечення підлягає 

сторнуванню. 

 

 

Визнання доходів та витрат 

 

Група визнає дохід за базовим правилом: дохід визнається у Звіті про сукупний дохід, коли 

виникає збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходжень або 

покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, 

окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків від акціонерів. 

Група визнає дохід, коли або у міру того, як вона задовольняє зобов’язання, передаючи обіцяний 

актив клієнтові. Актив передається, коли або у міру того, як клієнт отримує контроль над таким 

активом. 

Група може визнавати виручку протягом певного періоду або миттєво. 

Дохід від реалізації робіт, послуг визнається залежно від ступеня завершеності конкретної 

операції з деталізацією ключових груп товарів та послуг 

Інші операційні доходи відображаються в фінансовій звітності сукупно з відповідними іншими 

витратами на нетто-основі (крім операцій з операційної оренди), якщо результат їх складання є 

позитивним (отримано прибуток). Якщо в результаті складання виду інших доходів з 

відповідним видом інших витрат отримано збиток, то дана сума відображається у складі інших 

витрат.  Як правило, такі доходи представлено доходами від курсових різниць, від отриманих 

штрафів чи пені, реалізації непоточних активів. 

Витрати, пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 

Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) у відповідному періоді. 

Витрати, крім тих, що формують собівартість реалізації, визнаються витратами того періоду 

коли вони були здійснені незалежно від часу розрахунків. 



 

Податок на прибуток 

 

Сума витрат (доходу) з податку на прибуток складається з поточного податку на 

прибуток з врахуванням змін відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого 

податкового активу. 

Поточний податок на прибуток визнається витратами або доходом у Звіті про сукупний 

дохід. Поточний податок на прибуток, який належить до статей, визнаних безпосередньо у 

капіталі, визнається у складі капіталу, а не у Звіті про сукупний дохід.  

Відстрочений податок на прибуток (зміна відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань) визнається витратами або доходом у Звіті про сукупний 

дохід. Відстрочений податок на прибуток, що виник за результатами операцій з дооцінки 

активів та інших господарських операцій, які відображаються збільшенням власного капіталу чи 

іншого сукупного прибутку 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всіх 

тимчасових різницях на дату балансу між податковими базами активів і зобов’язань і їх 

балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається у випадку наявності тимчасових 

податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. Група розраховує тимчасові різниці 

шляхом вирахування з балансової вартості активів та зобов’язань їх податкової бази. 

Відстрочений податковий актив визнається у випадку виникнення тимчасових 

податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового 

прибутку, з яким пов’язані ці тимчасові податкові різниці. 

Балансову вартість відстроченого податкового активу Група переглядає в кінці кожного 

звітного періоду. Група зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу в тих 

межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб 

дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Будь-яке таке зменшення «сторнується» за умови, якщо стає ймовірною наявність достатнього 

оподаткованого прибутку.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання Група оцінює за ставками оподаткування, 

які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов’язання, на 

основі ставок оподаткування та податкового законодавства України, що діють або превалюють 

до кінця звітного періоду.  

 

Внески до Державного пенсійного фонду 

 

Група не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що 

вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка 

від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті  про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)  відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в 

Групі не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних 

програм, які б потребували додаткових нарахувань.  

 

  

3. Зміни в Обліковій політиці та принципах розкриття інформації 

 

    Протягом 2021 року зміни до облікової політики, яка була затверджена наказом №35 від 

27.09.2019 року, не вносились. 

 

Нові стандарти, роз’яснення і поправки до діючих стандартів і роз’яснень  

 



Відсутні.  

 

4. Використання оцінок 

 

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на 

суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в 

основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та 

оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод, визначення ефективної 

відсоткової ставки. Ці оцінки базуються на інформації, яка була відома на момент складання 

фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш вірогідного сценарію майбутнього 

розвитку бізнесу Групи (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх 

очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від 

його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як 

очікувало Керівництво Групи. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, 

різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і 

змінюються припущення. 

 

 

5. Нематеріальні активи 

 

Зміни в нематеріальних активах за 2021 р. 
                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Показник 

Права 

користу-вання 

майном 

Авторські та 

суміжні з  

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи,  

Всього 
1 2 5 6 7 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2021 р.) 
17733 

93 818 
18644 

Закупівля   18 18 

Ліквідація   -7 -7 

Первісна вартість на кінець звітного 

періоду (31.12.2021 р.) 

 

17733 

93 829 
18655 

Амортизація на початок звітного 

періоду (01.01.2021 р.) 
98 

84 607 
789 

Поточна амортизація 1 1 67 69 

Ліквідація   -7 -7 

Амортизація на кінець звітного 

періоду (31.12.2021 р.) 
99 

85 667 
851 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2021 р.) 
17634 

8 162 
17804 

 

Зміни в нематеріальних активах за 2020 р. 
                                                                                                                              (тис. грн.) 

Показник 

Права 

користу-вання 

майном 

Авторські та 

суміжні з  

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи,  

Всього 
1 2 5 6 7 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2020 р.) 

 

17645 

88 784 
18517 

Закупівля 88 5 47 140 

Ліквідація   -13 -13 

Первісна вартість на кінець звітного 

періоду (31.12.2020 р.) 
17733 

93 818 
18644 

Амортизація на початок звітного 

періоду (01.01.2020 р.) 
97 

72 565 734 

 

Поточна амортизація 1 12 55 68 

Ліквідація   -13 -13 

Амортизація на кінець звітного 98 84 607 789 



Показник 

Права 

користу-вання 

майном 

Авторські та 

суміжні з  

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Нематеріальні 

активи,  

Всього 
1 2 5 6 7 

періоду (31.12.2020 р.) 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2020 р.) 
17635 

9 211 
17855 

     

 

Залишкова вартість нематеріальних активів складала: 

(тис. грн.) 

Нематеріальні активи 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Права користування майном 17634 17635 

Авторські та суміжні з ними права 8 9 

Інші нематеріальні активи 162 211 

Нематеріальні активи, всього 17804 17855 

Гудвіл 2915 2915 

 

Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. 

Нематеріальні активи в заставі не перебувають. 

 

 

6. Основні засоби та інвестиційна нерухомість 

 

Зміни в основних засобах та інвестиційної нерухомості за 2021- 2020 рр. 

 

Зміни в основних засобах та інвестиційної нерухомості за 2021 рік 
(тис. грн.) 

Показник Землі 
Будинки  

та споруди 

Машини 

та 

облад-нання 

Транс-пор

тні засоби 

Інші 

основні 

засоби 

Інвестиційна 

нерухомість 
Всього 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2021 р.) 
0 2338 5137 3547 6191 239881 257094 

Збільшення (придбання, 

модернізація тощо) 
0 800 55 45 301 776 1977 

Переоцінка        

Продаж та ліквідація   -82 -114 -32  -228 

Інші зміни     12  12 

Первісна вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2021 р.) 
0 3138 5110 3478 6472 240657 258855 

Амортизація на початок 

звітного періоду (01.01.2021 р.) 
0 650 4467 2665 4798 32322 44902 

Поточна амортизація  76 190 356 462 3008 4092 

Переоцінка        

Продаж та ліквідація   -21 -114 -20  -155 

Інші зміни     -2  -2 

Амортизація на кінець звітного 

періоду (31.12.2021 р.) 
0 726 4636 2907 5238 35330 48837 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2021 р.) 
0 2412 474 571 1234 205327 210018 

 

 

 

 

 



 

Зміни в основних засобах та інвестиційної нерухомості за 2020 рік 
                                                (тис. грн.) 

 

 
Землі 

Будинки  

та споруди 

Машини 

та 

облад-нання 

Транс-порт

ні засоби 

Інші 

основні 

засоби 

Інвестиційна 

нерухомість 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2020 р.) 
0 2238 4920 3546 5950 236785 253439 

Збільшення (придбання, 

модернізація тощо) 
 100 208  272 3096 3676 

Продаж та ліквідація   -1  -20  -21 

Переоцінка        

Інші зміни   10 1 -11  0 

Первісна вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2020 р.) 
 2338 5137 3547 6191 239881 257094 

Амортизація на початок 

звітного періоду (01.01.2020 р.) 
 589 4195 2349 4332 29604 41069 

Поточна амортизація  61 
292 

 
316 467 2718 3854 

Продаж та ліквідація   -1  -20  -21 

Переоцінка        

Інші зміни   -19  19  0 

Амортизація на кінець звітного 

періоду (31.12.2020 р.) 
 650 4467 2665 4798 32322 44902 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2020 р.) 
 1688 670 882 1393 207559 212192 

 

 

Залишкова вартість основних засобів складала: 

(тис. грн.) 

Основні засоби  та  інвестиційна  нерухомість 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Інвестиційна нерухомість 205327 207559 

Будинки і споруди 2412 1688 

Інші основні засоби 1234 1393 

Транспортні засоби 571 
                

882 

Машини і обладнання 474 670 

Основні засоби, всього 210018 212192 

 

Всі збитки від знецінення визнавались у витратах в тих періодах, в яких факти знецінення 

були виявлені. 

Основнi засоби у звiтному перiодi мають збільшення первiсної вартостi відносно початку  

року на суму    787  тис. грн. Протягом звiтного року надходження основних засобiв становить  

1201 тис.грн.,  ліквідація - 228 тис грн.  Амортизація основних засобів збільшилась на  926  

тис грн. відносно початку року. 

Iнвестицiйна нерухомiсть за 2021 рiк має збільшення первiсної вартостi на кінець року  

на 776 тис. грн. за рахунок придбання нових об’єктів нерухомості. Амортизація збільшилась на  

3008  тис грн. відносно початку року. 

Основні засоби в заставі не перебувають. 

 

7. Запаси 

 

Балансова вартість запасів : 

(тис. грн.) 



 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Незавершене виробництво 3885 4406 

Готова продукція  0 

Інші матеріальні запаси 1892 1450 

Всього 5777 5856 

 

Протягом звiтного року вартiсть запасів зменшилась на 79 тис. грн. Зменшилась сума  

незавершеного  виробництва на 521 тис грн. В статтi "Незавершене виробництво" (рядок 1102) 

облiковуються витрати дiяльностi Компанiї, доходи по яким планується отримати в майбутнiх 

звiтних перiодах (3885 тис. грн). Найбiльша питома вага незавершеного виробництва по 

дочiрнiм пiдприємствам  приходиться на пiдприємства напрямку проектування та будiвництва 

(3268 тис. грн.), що становить 84%. Але збільшилась вартість інших матеріальних запасів на 442 

тис грн. 

 

Запаси в заставі не  перебувають 

 

8. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

 

Склад короткострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
14409 14133 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   

за виданими авансами 2677 2904 

з бюджетом 874 1540 

Інша поточна дебіторська заборгованість 6192 5078 

Резерв під знецінення.  -9079 -5184 

Короткострокові заборгованості за поставками та 

інше, за вирахуванням резерву. 
15073 18471 

 

До складу іншої поточної заборгованості включено заборгованість за заробітною платою 

працівників, позиками та відрядженнями, заборгованість за договорами оперативної оренди та 

іншу заборгованість. 

За виданими авансами протягом звітного року відбулося зменшення на                         

227 тис. грн., що становить 7,8%. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

також зменшилась на 666 тис. грн., в тому числі  з податку на прибуток   заборгованість 

зменшилась на 648 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть також збільшилась на 

1114 тис. грн., або на 21,9%.  

Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.  

Заборгованість з терміном погашення більше 12 місяців відображається в складі довгострокової 

заборгованості. 

Станом на 31 грудня 2021 р. у звітності визнано резерв  очікуваних кредитних збитків (ОКЗ)  . 

 

Зміни резерву очікуваних кредитних збитків (ОКЗ)  представлені наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Резерв під знецінення на початок року 5184 1519 



Нараховано  4079 3783 

Списано -184 -38 

Сторно невикористаної суми   -80 

Резерв під знецінення на кінець року 9079 5184 

 

Ефективна процентна ставка за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, 

послуги дорівнює нулю. 

Зміни в оцінках ймовірності погашення заборгованості можуть вплинути на суму 

визнаних збитків від зменшення корисності.  

 

Торгова дебіторська заборгованість за термінами непогашення представлена станом на 

31.12.2021 р. наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 

Сума 

заборгованості 

з урахуванням  

резерву 

Нарахований 

резерв 

1 2 3 

Поточна ( до 12  місяців) 3790 271 

Прострочена за термінами непогашення :   

Від 12 до 18 міс 809 108 

Більше 18 міс 731 8700 

Всього: 5330 9079 

 

Станом на 31.12.2020 р.: 

(тис. грн.) 

Показник 

Сума 

заборгованості 

з урахуванням  

резерву 

Нарахований 

резерв 

1 2 3 

Поточна (до 12 місяців) 3581 1115 

 Прострочена за термінами непогашення :   

Від 12 до 18 міс 4241 2021 

Більше 18 міс 1127 2048 

Всього: 8949 5184 

 

Група не вимагає застави за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. 

 

9. Грошові кошти  

(тис. грн.) 

 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Грошові кошти в банку:   

Поточний рахунок в грн. 11655 8196 

Інші грошові кошти (в тому числі чеки, грошові кошти в 

дорозі) 

8168 

 
14408 

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 19823 22604 

 

Обмежень щодо використання грошових коштів немає. 



 

10. Інші оборотні активи 

 

Інші оборотні активи станом на 31.12.2021 р. складали 2265 тис. грн. (на 31.12.2020 р. - 2085 

грн.). До складу інших оборотних активів включаються суми податкового кредиту з ПДВ (за 

неотриманими податковими накладними), якими Група може скористатись в майбутньому. 

 

11. Статутний капітал 

 

Статутний капітал Групи складається з акціонерного капіталу Головного підприємства – 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" . 

(тис. грн.) 

Зміст 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Зареєстрований статутний капітал  193136 193136 

Всього 193136 193136 

 

 

№ 

з/п 
Тип акціонерів Акціонери 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Кількість 

простих 

акцій, штук 

Вартість 

простих акцій  

за номіналом, 

тис. грн. 
1 2 3 4 5 6 

1 Акціонери – Держава 

Кабінет 

Міністрів 

України 

100 193136 193136 

Всього:  100 193136 193136 

 

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не 

планується. 

Сума неоплаченого капіталу станом на 31.12.2021 р. відсутня. 

На дату затвердження фінансової звітності Загальні збори акціонерів не проводились. 

     Постановою Кабінету Міністрів України № 415 від 28 квітня 2021 року затверджений 

базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 

результатами фінансово - господарської діяльності  Компанії в 2020 році у розмірі 50% 

отриманого  чистого прибутку.  

     Разом з цим, статтею 21 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» 

встановлено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій 

(часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких 

належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не 

прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, 

сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, 

визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на 

виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків». 

     Міністерство економіки України своїм листом  № 3222-06/33490-07 від 24.06.2021 року 

визначило, що  господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права 

держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 

господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли 

рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до 

державного бюджету до 1 липня року, що настає за звітним, частину чистого прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів, в розмірі не менше 90 відсотків. 



Враховуючи лист Міністерства економіки України № 3222-06/33490-07 від 24.06.2021 р,  Група  

провела нарахування та сплатила  до державного бюджету частину чистого прибутку за 

результатами фінансово - господарської діяльності  Компанії в 2020 році у розмірі 90% 

отриманого чистого прибутку.  в сумі 12984,5 тис грн.. 

    У 2021 році  Група виплатила акціонеру   12984,5  тис грн. дивідендів. 

 

 

Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Показник 2021 2020 
1 2 3 

Середньорічна кількість простих акцій 193136 193136 

Чистий загальний прибуток на одну просту акцію (грн.) 1,37726 74,05662 

 

 За результатами діяльності та отриманого чистого прибутку 2021 року чистий загальний 

прибуток на одну просту акцію зменшився на 72,67936  грн у порівнянні з результатами 2020 

року. 

 

12. Капітал в дооцінках 
 

 У порівнянні з початком звітного року  капітал в дооцінках 16340 зменшився на кінець року на 

19 тис грн та становить  16321 тис грн. Складається він з: 

- 16277 тис грн -  право постійного користування земельними ділянками на підставі 

висновків незалежних експертів; 
 

-  44 тис. грн.– дооцінка необоротних активів. 

    Дооцінка закривається на нерозподілений прибуток по мірі нарахування амортизації за 

необоротними активами, або в момент вибуття таких необоротних активів. Зміни у звітному 

періоді відбувались за рахунок перенесення дооцінки необоротних активів на нерозподілений 

прибуток на суми амортизації  -19 тис грн.(зміни розкриті в Звіті про власний капітал); 

 

 

 

13. Довгострокові зобов’язання 

 

Станом на 31.12.2021 р. Група не має довгострокових зобов’язань. 

Структура довгострокових зобов’язань представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Інші довгострокові зобов’язання 0 0 

Всього 0 0 

 

 

 

14. Забезпечення 
 

Станом на 31.12.2021 р. Група не має довгострокових забезпечень. 

Структура забезпечень представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 



Довгострокові забезпечення 0 
0 

 

   

Короткотермінові забезпечення   

В т.ч. забезпечення на виконання зобов’язань, які 

передбачені умовами договорів на будівництво 

об’єктів 

4999 4999 

Забезпечення на виконання зобов’язання,  

передбачене умовою договору на проведення аудиту 
250 246 

Забезпечення на оплату відпусток 2371 2274 

Забезпечення на виплату премій 1912 1858 

Всього 9532 9377 

 

Забезпечення на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за 

ймовірною оцінкою коштів чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами 

договорів про будівництво. Такі забезпечення були віднесені до собівартості об’єктів 

будівництва. 

Інші забезпечення формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття 

забезпечення, та відносяться на поточні витрати. 

Забезпечення використовуються тільки на ті цілі, для яких вони були створені. 

Переоцінка забезпечень здійснюється на кожну балансову дату. 

 

 

15. Поточна кредиторська заборгованість 

 

Структура кредиторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 

Аванси, отримані на поставки, короткострокові інвестиції  10976 10458 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3655 1875 

За розрахунками з бюджетом 1916 1509 

За заробітною платою  358 498 

За фондами соціального страхування 51 68 

Інша заборгованість 1411 1402 

Короткострокові зобов’язання по поставках та інше, 

всього 
18367 15810 

 

До складу поточної заборгованості включена заборгованість з терміном погашення до одного 

року. 

 

 

16. Дохід від реалізації 

 

Структура доходів:  

(тис. грн.) 

Показник 2021 2020 
1 2 3 

Доходи від продажу:     



Доходи від будівельної діяльності 0 1126 

Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 59338 57573 

Доходи від діяльності у сфері архітектури та науки 9579 8274 

Доходи від послуг з підготовки та перепідготовки кадрів 22668 18807 

Всього 91585 85780 

 

 

 

17. Собівартість реалізації 

(тис. грн.) 

Собівартість реалізації 2021 2020 
1 2 3 

Собівартість від реалізації об’єктів будівельної діяльності 0 416 

Собівартість  від оренди інвестиційної нерухомості 39789 31954 

Собівартість від діяльності у сфері архітектури та науки 8209 7313 

Собівартість від послуг з підготовки та перепідготовки 

кадрів 
16620 14178 

Всього 64618 53861 

 

Витрати за елементами представлені наступним чином: 
 

Витрати за видами 2021 2020 
1 3 4 

Будівельно-монтажні роботи, послуги 0 416 

Матеріальні затрати 9986 6521 

Витрати на оплату праці 23986 24194 

Відрахування на соціальні заходи 5495 5123 

Амортизація 3705 3494 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в 

робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, 

нагляду, обслуговування тощо) 

3609 3322 

Інші витрати  17837 10791 

Разом 64618 53861 

 

18. Адміністративні витрати 

(тис. грн.) 

Витрати за видами 2021 2020 
1 2 3 

Заробітна плата 12608 

            

13978 

Відрахування на соціальні заходи 2642 2621 

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги 589 562 

Витрати на використання службових та орендованих авто 860 582 

Витрати на поліпшення і утримання основних засобів 40 145 

Електроенергія, теплова енергія, комунальні послуги 360 176 

Витрати на операційну оренду основних засобів 308 348 

Послуги зв’язку 302 248 

Амортизація  345 271 

Матеріальні витрати 259 237 

Банківські послуги 119 124 



Витрати на службові відрядження 40 98 

Організаційно-технічні послуги 206 93 

Оцінка майна, страхові послуги 37 32 

Інше 453 329 

Адміністративні витрати, всього  19168 19844 

 
 

19. Витрати на збут 

(тис. грн.) 

Витрати за видами 2021 2020 
1 2 3 

Реклама  10 54 

Витрати на збут, всього 10 54 

 
 

20. Інші операційні доходи та витрати 

 

Структура операційних доходів:  

(тис. грн.) 

Інші операційні доходи 2021 2020 
1 2 3 

Доходи від операційної оренди 12536 9905 

Курсові різниці 1 1379 

Реалізація необоротних активів 7 0 

Інші 1366 7661 

Інші операційні доходи, всього 13910 18956 

 

Структура операційних витрат:  

(тис. грн.) 

Інші операційні витрати 2021 2020 
1 2 3 

Витрати від операційної оренди 9981 8647 

Реалізація необоротних активів   

Операційна курсова різниця 225 8 

Резерв під знецінення 4071 2701 

Інше  4124 2057 

Інші операційні витрати, всього 18401 13413 

 
 

21. Інші доходи та витрати 

 

Структура інших доходів 

(тис. грн.) 

Інші витрати 2021 2020 
1 2 3 

Компенсація страхового випадку 227 0 

Інший дохід 29 11 

 Інші доходи, всього 256 11 

 

Структура інших витрат: 



(тис. грн.) 

Інші витрати 2021 2020 
1 2 3 

Інші( зменшення корисності активів) 0 0 

Інші (зменшення корисності довгострокової фінансової 

інвестиції) 
0 0 

Інші 7 0 

 Інші витрати, всього 7 0 

 

 

22. Податок на прибуток 

 

Згідно із законодавством України, в звітному періоді діяла затверджена ставка податку 

на прибуток – 18%. 

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток: 

(тис. грн.) 

Показник 2021 2020 
1 2 3 

Податок на прибуток, представлений у Звіті про 

фінансові результати: 
  

Поточні витрати з податку на прибуток 1569 3720 

Відстрочені витрати з податку на прибуток:   

На початок звітного року 7324 6865 

На кінець звітного року 8006 7324 

Включено до Звіту про фінансові результати - всього 887 3261 

В тому числі поточний податок на прибуток 1569 3720 

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів (682) (459) 

 

Структура відстрочених податкових активів та зобов’язань:  

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 
Зміни в 

періоді 
31.12.2020 

1 2 3 4 

Відстрочені податкові активи    

Основні засоби 5676 +2 5674 

З нарахованих доходів 1377 +679 698 

Резерви під зобов’язання будівельні контракти 900  900 

Інші 53 +1 52 

Сукупні відстрочені активи 8006 +682 7324 

Відстрочені податкові зобов’язання    

Основні засоби    

З нарахованих витрат    

Сукупні відстрочені податкові зобов’язання     

Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-),  

актив (+) 
8006 +682 7324 

 

Узгодження податку на прибуток: 

(тис. грн.) 



Показник 2021 2020 
1 2 3 

Фінансовий результат до оподаткування 3547 17564 

Діюча ставка податку 18% 18% 

Витрати з податку на прибуток 887 3261 

Постійні різниці -249 -99 

Всього 638 3162 

 

 

23. Звіт про рух грошових коштів 

 

Звіт про рух грошових коштів сформований прямим методом шляхом розкриття інформації про 

основні види валових грошових надходжень і виплат.  

Основні потоки грошових коштів (надходження та витрачання) у звітному періоді 

здійснювались за операційною діяльністю: 
 

Надходження коштів: 
 

- кошти, отримані від продажу товарів, робіт, послуг; 

- аванси від покупців та замовників та інші аванси; 

- надходження від операційної оренди; 

- надходження від реалізації необоротних активів; 

- інші надходження. 

 

Витрачання коштів: 
 

- оплата придбаних товарів, робіт, послуг; 

- аванси підрядникам та постачальникам; 

- оплата заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування; 

- оплата податків; 

- виплата дивідендів; 

- інші витрачання; 

- витрачання на оплату повернення авансів 

 

Зміни в кредиторській заборгованості від фінансової діяльності у 2021 році представлені 

наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.20 
1 2 3 

Заборгованість за дивідендами:   

Заборгованість на 01січня 0 0 

Нараховано протягом року згідно з Рішенням зборів 

акціонерів 
12985 10477 

Виплачено дивіденди 12985 10477 

Залишок заборгованості на 31 грудня 0 0 
 

Вся фінансова заборгованість виражена в гривневому еквіваленті, курсові різниці відсутні. 

 

24. Управління фінансовими ризиками  

 

В ході звичайної діяльності в Групі виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний 



ризик. 

 

(а) Огляд 

 

При використанні фінансових інструментів Група зазнає таких видів ризиків: 
 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик.  

 

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких 

зазнає Група, про цілі, політику, процедури оцінки та управління ризиками, а також про 

управління капіталом Групи. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних 

примітках до цієї консолідованої фінансової звітності.  

Правління несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління 

ризиками та нагляд за функціонуванням цієї системи.  

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких 

зазнає Група, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, 

а також для здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика 

та системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін 

ринкових умов та умов діяльності Групи. Через засоби навчання та стандарти і процедури 

управління Група  намагається створити таке впорядковане і конструктивне середовище 

контролю, в якому всі працівники розуміють свої функції та обов’язки. 

 

(б) Кредитний ризик 

 

Група знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що одна 

сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок 

невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті надання послуг 

Групою на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові 

активи. 

Фінансові інструменти, за якими у Групи може з’явитися значний кредитний ризик, 

представлені в основному дебіторською заборгованістю і грошовими коштами та їх 

еквівалентами та інвестиційними цінними паперами. 

Група відстежує та аналізує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на 

індивідуальній основі та ґрунтуючись на історичному досвіді. Керівництво Групи вважає, що 

немає суттєвих ризиків втрат через зниження вартості активів. Максимальний розмір 

кредитного ризику Групи за класами активів представлений балансовою вартістю фінансових 

активів у Звіті про фінансовий стан. 

У наступній таблиці представлений максимальний розмір кредитного ризику за компонентами 

Звіту про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021  31.12.2020 
1 2 3 

Торгова  дебіторська заборгованість 5330 8949 

Грошові кошти та еквіваленти 19823 22604 

Загальний розмір кредитного ризику 25153 31553 

 

Керівництво Групи здійснює аналіз торгової дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті 

покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими залишками. 

Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та зміни в резерві під знецінення 



станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлені в             Примітці 8. 

 

(в) Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Група не зможе виконати свої фінансові зобов’язання 

шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління 

ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, 

достатньої для виконання зобов’язань Групи по мірі настання строків їх погашення як у 

звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і 

ризику нанесення шкоди репутації Групи. 

Як правило, Група забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на першу 

вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних витрат, 

включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов’язань; це не розповсюджується на 

екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, наприклад, бойові дії, стихійне лихо. 

У нижченаведених таблицях представлені суми зобов’язань за строками, що залишились до 

погашення. Суми, розкриті у таблиці, це контрактні недисконтовані потоки грошових коштів, в 

тому числі валова сума зобов’язань з фінансової оренди та торгової і іншої кредиторської 

заборгованості. 

 

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення, що визначені договорами, станом на 31 

грудня 2021 р. був представлений наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник 

За  

вимогою 
Менше  

ніж  три 

місяці  

Від  

трьох  

до  12  

місяців 

Більше  

12  

місяців 
Всього 

1  2   3 

Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 

 

13587 
126 

 
654 4000 18367 

Всього 13587 126 654 4000 18367 

 

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення, що визначені договорами, станом на 31 

грудня 2020 р. був представлений наступним чином: 

 

(тис. грн.) 

Показник 

За  

вимогою 
Менше  

ніж  три 

місяці  

Від  

трьох  

до  12  

місяців 

Більше  

12  

місяців 
Всього 

1  2   3 

 Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 

 

14169 818 823  15810 

Всього 14169 818 823  15810 

 

(г) Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні 

ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 

інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 

ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Група несе 



фінансові зобов’язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції 

здійснюються згідно з інструкціями управлінського персоналу.  

 

Інші ризики зміни ринкових цін 

 

Група не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли метою 

таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Групи. Такі договори 

не передбачають розрахунків на чистій основі.  

 

 

(д) Справедлива вартість 

 

Деякі принципи облікової політики Групи та правила розкриття інформації вимагають 

визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов’язань. 

Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з використанням 

зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, зроблені 

у процесі визначення справедливої вартості активу або зобов’язання, розкривається в примітках, 

що стосуються даного активу або зобов’язання. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена 

при передачі зобов’язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент 

оцінки (тобто ціна вибуття). 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість 

 

Справедлива вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

оцінюється як теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою 

процентною ставкою станом на звітну дату. 

 

(е) Управління капіталом 

 

Політика Групи передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 

довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого 

розвитку господарської діяльності у майбутньому. 

Управлінський персонал контролює як структуру статутного капіталу, так і доходність 

капіталу.  

Управлінський персонал намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, 

яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, і перевагами і стабільністю, які 

забезпечує стійка позиція капіталу. 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

Станом на 31.12.2021 р. чисті активи Групи в сумі 253847 тис. грн.  

перевищують зареєстрований власний капітал Групи, затверджений у Статуті, на  60711 тис. 

грн.  

 

25. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Справедлива вартість – це сума, за якою фінансовий інструмент можна обміняти у ході 

поточних операцій (крім випадків вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими 

сторонами та яка найкращим чином може бути підтверджена ціною активного ринку. 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які відображаються в обліку за 

амортизованою вартістю, визначається шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових 

потоків, очікуваних до отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною 



для Групи, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. 

Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно 

дорівнює їх справедливій вартості. 

 

26. Непередбачені зобов’язання 

 

(а) Страхування 

 

Група не має повного страхового покриття щодо своїх активів, на випадок переривання 

діяльності або виникнення відповідальності перед третьою особою у зв’язку зі шкодою, 

заподіяною майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов’язаних з майном чи 

операціями Групи, оскільки управлінський персонал отримує страховий захист тільки у разі, 

якщо вважає це економічно доцільним. Управлінський персонал вважає, що, виходячи з його 

оцінки страхових ризиків та наявності і доступності страхових продуктів в Україні, по цих 

ризиках був забезпечений відповідний страховий захист. Однак до тих пір, поки Групи не 

отримає більш досконалі страхові продукти, потенційна втрата чи знищення тих чи інших 

активів створює відповідні ризики для операцій та фінансового стану Групи. 

 

(б) Непередбачені податкові зобов’язання 

 

Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а 

також законодавство, яке підлягає частим змінам, яке може застосовуватися ретроспективно, 

яке може тлумачитися по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають 

протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною 

податковими адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. 

Податкові декларації підлягають перевірці з боку податкових органів, які за законом 

уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік 

залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом 

наступних трьох календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися 

відкритим довше. Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, порівняно із 

типовими ризиками, притаманними країнам з більш розвиненими системами оподаткування. 

Управлінський персонал вважає, що Група створила достатній резерв з податкових 

зобов’язань, виходячи з власної інтерпретації податкового законодавства України, офіційних 

заяв і судових рішень. Однак тлумачення законодавства відповідними органами влади можуть 

відрізнятися, і якщо органи влади зможуть довести правильність таких власних тлумачень, які 

не співпадають з позицією Групи, то це може суттєво вплинути на цю фінансову звітність.  

Станом на 31.12.2021 р. та 31.12.2020 р. Групою не було створено забезпечення у 

зв’язку з непередбаченими податковими зобов’язаннями. Судових спорів з податковою 

інспекцією не ведеться. 

 

 

27. Судові процеси 

 

В ході своєї діяльності Група залучається до різних судових процесів. Станом на 

31.12.2021 р. Групою не було створено забезпечення у зв’язку із судовими процесами. 

Протягом 2021 року на розгляді в судах різних юрисдикцій перебували 14 судових 

проваджень, учасником в 12 справах є компанія «Укрбуд» (материнська компанія), по 1-й справі 

- Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Одеський Промбудпроект» та Дочірнє 

підприємство «Проектний інститут «Тернопільський Промбудпроект». У цих судових 

провадженнях Група приймала участь у статусі:  

- третьої особи без самостійних вимог на предмет спору – 1 (одне) судове провадження ; 



-  позивача – 10 судових проваджень про стягнення коштів з боржників Групи; 

- відповідача – 2 судових провадження ; 

-конкурсного кредитора – 1 судове провадження про банкрутство АТ «КИІВЕНЕРГО» . 

       Загальна сума позовів на стягнення коштів з відповідачів – 9916,4 тис грн. По 4-м - триває 

розгляд справ, по 4-м – триває примусове виконавче провадження. По 2-м справам в задоволенні 

відмовлено. По 1-й справі відповідача визнано банкрутом, справу закрито. 

 

 

28. Пенсійні та інші зобов’язання, пов’язані з виплатами працівникам 

 

Співробітники Групи отримують пенсійне забезпечення з Пенсійного фонду, державної 

української установи, згідно з нормативними документами та законами України. Група 

зобов’язана відраховувати певний відсоток від фонду оплати праці до Пенсійного фонду з 

метою забезпечення пенсій. Єдиним зобов’язанням Групи відносно даного пенсійного плану є 

відрахування певного відсотка від фонду оплати праці до Пенсійного фонду.  

Станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. Група не мала зобов’язань щодо додаткових 

пенсійних виплат, медичного обслуговування, страхових чи інших виплат після виходу на 

пенсію перед своїми працюючими або колишніми співробітниками. 

 
 

29. Пов’язані особи 

 

В ході звичайної діяльності Група  здійснює операції з пов’язаними особами. Особи 

вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу 

сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних 

рішень. Пов’язаними сторонами є акціонер. Основний управлінський персонал та їхні близькі 

родичі, а також компанії, що контролюються акціонерами або знаходяться під суттєвим впливом 

акціонерів. Ціни за операціями з пов’язаними особами встановлюються на регулярній основі. 

Умови операцій з окремими пов’язаними особами можуть відрізнятися від ринкових. 

Основним власником акцій Групи є держава в особі Кабінету Міністрів України якій 

належить 100% в Статутному капіталі Групи. 

Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження і на яких 

покладена відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль 

діяльності Групи. 

До основного управлінського персоналу відносяться виконавчий орган (Правління), 

директори дочірніх підприємств, а також головні бухгалтери. 

Операції з фактичною контролюючою стороною (акціонером) – 12984,5  тис. грн.  (за  

2020 рік 10477,46  тис. грн.) в звітному періоді відбувались в рамках звичайної діяльності Групи 

і включали в себе   виплату дивідендів. 

 

Протягом звітного періоду операції з пов’язаними сторонами - персоналом включають 

виплати із заробітної плати і становлять 7489,4 тис. грн. (за  2020 рік 7792,7  тис.грн.)  Інші 

суттєві операції з пов’язаними сторонами - персоналом відсутні. 

Пов’язаною стороною також є Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», 

якій Постановою КМУ № 897 від 13 липня 2004 року надані повноваження управляти пакетом 

акцій Групи в межах, визначених Законом «Про управління об’єктами державної власності» 

№185-V від 21.09.2006 р.  

    В звітному періоді відбувались операції в рамках звичайної діяльності Групи і включали в 

себе орендні відносини та інші послуги. Сума оренди приміщень -21,4 тис грн.   

    Компанія надала Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд» фінансову 

допомогу в сумі 777 тис грн, залишок якої станом на 31.12.2021 року становить 777 тис грн..  



    Залишки заборгованості на кінець року несуттєві і не захищені забезпеченням, на них не 

нараховуються відсотки та їх погашення відбувається у грошовій формі. Гарантії пов’язаним 

сторонам не надавалися.  

    У 2021 році Група не нараховувала збитки від знецінення дебіторської заборгованості, що 

підлягає погашенню пов’язаними сторонами.  

 

 

Операції з пов’язаними особами за 2021 рік: 
 

(тис. грн.) 

№ 

з/п 
Пов’язані особи 

Заборгованість  

станом на 

01.01.2021 р. 

Сплачено Нараховано 

Заборгованість  

станом на 

31.12.2021 р. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Кабінет Міністрів 

України :     

1.2 За дивідендами 0 12985 12985 0 

1.3 Інші операції     

2 
По управлінському  

персоналу 
    

2.1 По заробітній платі  7483 7489 6 

2.2 По дивідендам     

2.3 По іншим операціям     

3 УДБК «Укрбуд» 186 195 801 792 

 
Операції з пов’язаними особами за 2020 рік:  

 

(тис. грн.) 

№ 

з/п 
Пов’язані особи 

Заборгованість  

станом на 

01.01.2020 р. 

Сплачено Нараховано 

Заборгованість  

станом на 

31.12.2020 р. 
1 2 3 4 5 6 

1 
Кабінет Міністрів  

України 
    

1.2 За дивідендами 0 10477 10477 0 

1.3 Інші операції -    

2 
По управлінському  

персоналу 
    

2.1 По заробітній  платі  7792,7 7792,7 0 

2.2 По дивідендам     

2.3 По іншим операціям    0 

3 УДБК «Укрбуд» 2 417 600 186 

 

 

30. Події після дати балансу 

 

Події після дати балансу, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії 

та потребують коригувань фінансової звітності відсутні. 

Додатково розкривається інформація, щодо впливу дії воєнного стану, введеного 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-ІХ «Про 



затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України. 

Активи Компанії, в тому числі будівлі та дочірні підприємства, розміщені в більшості 

областях України. Військова агресія Російської Федерації проти України призвела до 

тимчасового суттєвого зменшення грошових надходжень та доходу Компанії від оренди 

нерухомого майна, а також доходів її дочірніх підприємств та збільшення витрат у зв’язку із 

збільшенням вартості отриманих послуг.  

Фактично втрачений контроль над активами, які розміщені в місті Маріуполь. 

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. складає – 296 тис. грн.  

 У зв’язку з військовими діями на території Сумської області були частково 

пошкоджені будівлі Компанії, які розташовані місті Суми (залишкова балансова вартість яких 

станом на 31.12.2021 року складає 2 459 тис. грн.). Тимчасово призупинений учбовий процес в 

дочірньому підприємству «Сумський навчальний центр», який є основним видом діяльності 

дочірнього підприємства. Вартість понесених збитків від пошкодження будівель Компанії буде 

проводитися після припинення бойових дій на території Сумської області. 

У зв’язку з військовими діями на території Харківській області Компанія не отримує 

грошових коштів від орендарів нерухомого майна, яке знаходиться в місті Харків.  

Управлінським персоналом здійснюється оперативний аналіз впливу на фінансовий 

стан та економічні показники діяльності Компанії від військової агресії Російської Федерації та 

розробляються відповідні заходи для мінімізації ризиків можливої суттєвої збиткової діяльності 

Компанії. 

Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості Компанія здійснює за її 

собівартістю. Суттєвих змін вартості даних активів у зв’язку з необхідністю здійснювати 

переоцінку до їх справедливої вартості не відбудеться. 

Проводиться робота по аналізу клієнтів – дебіторів на спроможність у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України сплачувати борги та поточні платежі з 

оренди нерухомого майна. Внесення змін до облікової оцінки очікуваних кредитних збитків не 

планується. 

Основні постачальники та клієнти Компанії не підпадають під дії ведених санкцій в 

Україні та інших країнах, що дає змогу к подальшому співробітництву. 

   У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введення воєнного стану в 

Україні управлінський персонал Компанії не приймав рішення про тимчасове призупинення 

діяльності Компанії.  

    Верховною Радою України 15 березня 2022 року було прийнято Закон України 

№ 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Змінено встановлений Податковим 

кодексом України (далі – Кодекс) порядок справляння плати за землю (далі – Зміни). 

Зміни, що прийняті у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 

передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за 

роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не 

сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної 

та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у 

тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки 

(земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені 

вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди (підпункт 69.14 

пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу). 

Законом України від 24 березня 2022 року №2142-ІХ «Про внесення змін до 

Податковою кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства на період дії воєнного стану», внесено зміни до п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ 



Податкового кодексу України, а саме, доповнено новим п. п. 69.22. 

Так, відповідно до вищезазначеного пункту,  положення ст. 266 «Податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» ПКУ застосовуються з урахуванням таких особливостей: 

- тимчасово, на період з 01 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або 

скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, 

відмінний від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що 

розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями росії.  

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації Кабінетом Міністрів України не визначено. 

У разі затвердження даного переліку Компанія буде мати можливість зменшити свої 

витрати на суму податків. 

 

 
Голова Правління     Сергій ПОЙМАНОВ 

 

Головний бухгалтер     Алла ЛОПАТА 

03.06.2022 р. 

 

  



 

ЗВІТ 

про управління (консолідований) 

ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 

за 2021 рік. 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства. 

 

До Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі – 

Група) входять наступні підприємства: 

 

Державне публiчне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Укрбуд" (Компанiя):  

Органiзацiйно-правова форма   Акцiонерне товариство 

Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи А00 №77896 

Дата проведення державної реєстрацiї   14.01.2005 

Територiя (область) м. Київ 

Код за ЄДРПОУ - 33298371. 

Мiсцезнаходження Компанiї: 02202, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М.Раскової), 23. 

Статут державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд", 

затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 року №1793 "Питання 

державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна компанiя "Укрбуд" та 

зареєстрований Днiпровською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.01.2005р. 

(реєстрацiйний № 10671020000001738)  (iз змiнами та доповненнями), протягом звiтного перiоду 

не змiнювався. 100 % статутного капiталу Компанiї в розмiрi 193136 тис. грн. знаходиться у 

власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.  

Статутний капiтал Компанiї подiляється на 193136 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 1000 грн. кожна. В звiтному роцi Компанiя цiннi папери не випускала та рiшення про їх 

випуск не приймала. Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. 

Цiннi папери Компанiї в лiстингу фондових бiрж не знаходяться.  

Станом на 31.12.2021 р. до складу Групи входить 11 дочiрнiх підприємств та ДПАТ 

«Будівальна компанія «Укрбуд» (материнська компанія), якi здiйснюють свою дiяльнiсть на 

пiдставi статутiв, мають статус юридичних осiб, окремий баланс, за напрямками дiяльностi: 

Будiвництво  та надання послуг оренди вiльних площ  

ДПАТ «Будівальна компанія «Укрбуд» (материнська компанія) (м. Київ);  

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв: 

ДП "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Одесбуд"; 

ДП "Навчально-курсовий комбiнат "Кривбасбуд"; 

ДП "Сумський навчальний центр"; 

ДП "Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат "Монолiт". 

Проектування об'єктiв промислового призначення, а також будiвельних споруд житлового 

та цивiльного призначення: 

ДП "Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект"; 

ДП "Проектний iнститут "Приднiпровський Промбудпроект"; 

ДП "Науково-дослiдний iнститут "Донецький ПромбудНДIпроект". 

      Дочірнє підприємство «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект» 

зареєстроване та знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме, у місті 



Донецьку по вул. Університетська, буд. 112, та по вул. Артема, буд. 145-А, та  в місті Макіївка, 

по вул. Аварійна, буд. 3-А.  Компанією  повністю втрачений контроль над активами та 

діяльністю дочірнього підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект». У 

зв’язку з цим у консолідованій фінансовій звітності за 2021 рік  фактичні показники діяльності 

дочірнього підприємства «Проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект» відсутні. 

Материнській  компанії  належить  100%  часток  в  статутних  капіталах  всіх  

дочірніх  підприємств. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

Код виду дiяльностi Вид дiяльностi 

- 41.20  «Будiвництво житлових i нежитлових будiвель»;  

- 68.20  «Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна»; 

- 71.11  «Дiяльнiсть у сферi архiтектури»; 

- 85.32 «Професiйно-технiчна освiта»; 

Компанія «Укрбуд» розширила перелік видів економічної діяльності : 

- 43.22 «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування»; 

- 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи»; 

- 43.99 «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.»; 

- 46.13 «Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами»; 

- 46.14 «Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами 

та літаками»; 

- 46.63 «Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та 

будівництва»; 

- 46.69 «Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням»; 

- 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням»; 

- 46.74 «Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і 

приладдям до нього»; 

- 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля»; 

- 49.32 «Надання послуг таксі»; 

- 77.11 «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів»; 

- 77.32 «Надання в оренду будівельних машин і устаткування». 

 

Органами управлiння та  констролю Компанiї  є:  

Засновник в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, який виконує повноваження загальних зборiв 

акцiонерiв;  

Наглядова рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя. 

Наглядова рада є вищим органом Компанiї i може вирiшувати будь-якi питання її 

дiяльностi. До складу наглядової ради, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за 

поданням органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, входять сiм 

членiв. До складу наглядової ради не можуть входити особи, якi перебувають у трудових 

вiдносинах з Компанiєю, а також особи, яким згiдно iз законодавством заборонено займати 

посади в органах управлiння господарських товариств.  

Компанiя здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств 

Компанiї та її виробничих дiльниць щодо збереження власностi, рацiонального витрачання 

матерiальних i фiнансових ресурсiв, дотримання законностi господарських операцiй, 

недопущення порушень фiнансової дисциплiни i запобiгання фактам зловживань, здiйснення 

заходiв по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризикiв для бiзнесу, який забезпечується 

управлiнням внутрiшнього аудиту. Аудиторська довiдка (акт) за результатами аудиторської 



перевiрки розглядається головою правлiння i в разi необхiдностi виноситься на розгляд 

правлiнню або  наглядовiй радi  з обов'язковою участю директора та головного бухгалтера 

дочiрнього підприємства 

 

2. Результати діяльності. 

 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї у звiтному роцi здiйснювалася в рамках 

чинного законодавства i вiдповiдно до Статуту. Основнi види дiяльностi  Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств вiдповiдно до КВЕД провадились на пiдставi одержаних в установленому порядку 

лiцензiй, а саме: будiвництво житлових i нежитлових будiвель;  дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

навчання дорослих та iншi види освiти; управлiння майном (надання в оренду i в експлуатацiю 

власного нерухомого майна).  Консолiдований сукупний дохiд по Компанiї у 2021 роцi становить 

105751 тис.грн., що перевищує плановий показник на 24,8%, а по вiдношенню до показник 

минулого року збільшився на 1,2%, або на 1015 тис.грн. Консолiдований чистий дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за основними видами дiяльностi  в 2021 роцi 

одержаний в сумi 91585 тис.грн., що становить 122,8% до плану , та збільшився до факту 2020 

року на 6,8%. У складi сукупного доходу  чистий дохiд має питому вагу 86,6 %, iншi операцiйнi 

доходи, в тому числi вiд управлiння майном, - 13,4%.  

Компанiя "Укрбуд" (управлiння) протягом 2021 року не планувала  і не здійснювала 

дiяльнiсть у сферi будiвництва житлових об'єктiв. 

Незавершене виробництво станом на 31.12.2021 р. становить 3885 тис.грн., яке по 

вiдношенню до початку року зменшилось на 521 тис. грн. за рахунок реалiзацiї по договорам 

проектування , якi знаходились на стадiї виконання та планувались в минулому роцi. 

 Проектування є одним з прiоритетних напрямiв дiяльностi Компанiї, що забезпечується 

силами шести дочiрнiх пiдприємств - проектних iнститутiв, розташованих в рiзних регiонах 

України i якi виконують функцiю територiальних органiзацiй в регiонах, що за ними закрiпленi. 

Ускладi консолiдованого чистого доходу питома вага  доходу вiд дiяльностi в сферi архiтектури 

та науково - технiчної дiяльностi становить 10,4%, а саме - 9579 тис.грн. У порiвняннi з 

аналогiчними показниками минулого року вiдзначається збiльтшення питомої ваги на 0,8%.  

Загальний дохiд вiд усiх видiв дiяльностi Пiдприємств проектного напрямку склав 15969 тис. грн., 

що становить 120,0% вiд планового показника (+5062 тис. грн.). Перевиконали план 2021 року 3 

Пiдприємства :  "Одеський Промбудпроект"-7410 тис. грн., або 352,9%;" Тернопiльський 

Промбудпроект"-697 тис.грн.,або 164,3%, "Приднiпровський Промбудпроект"-267 тис.грн., або 

125,6%." Львiвський Промбудпроект" та" Киівський Промбудпроект"  забезпечив виконання 

плану на 71,9% та 84,2% відповідно. Широко використовувались в проектних рiшеннях сучаснi 

будiвельнi матерiали, конструкцiї, енерго - i матерiалозберiгаючi технологiї, ефективне 

обладнання, передовий досвiд проектування та будiвництва. Приймали участь в процедурах 

закупiвель проектних робiт та послуг, що проводились замовниками таких закупiвель, 

придiляючи значну увагу цiновiй полiтицi при визначеннi вартостi проектних робiт, 

застосуванню в проектах сучасних ефективних будiвельних конструкцiй та матерiалiв 

вiтчизняного та зарубiжного виробництва. Все це сприяло тому, що 2 пiдприємства проектного 

напрямку перевиконали план за основним видом дiяльностi, а саме " Одеський Промбудпроект"- 

352,1%" Тернопiльський Промбудпроект"- 164,9%." Львiвський Промбудпроект", 

"Приднiпровський Промбудпроект" та  ." Киівський Промбудпроект"   не виконав план . 

Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект" зареєстроване 

та знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України, а саме, у мiстi Донецьку по 

вул.Унiверситетська,буд.145-А, та в мiстi Макiївка, по вул.. Аварiйна,буд.3-А. Компанiєю 

повнiстю втрачений контроль над активами та дiяльнiстю дочiрнього пiдприємства Проектний 

iнститут "Донецький Промбудндiпроект". 

Сфера бiзнесу проектного iнституту "Київський Промбудпроект" протягом 2021 року 

включає надання послуг та виконання робiт за такими напрямками: архiтектурно-будiвельне 



проектування i конструювання; проектування iнженерних мереж i систем iнженерного 

забезпечення; розробка проектiв з охорони працi навколишнього середовища та територiальна 

дiяльнiсть в промисловостi, розмiщення пiдприємств, розробка комплексних схем формування та 

упорядкування промислової забудови. Обсяги виконаних та реалiзованих проектних робiт   в 

2021 роцi   у порiвняннi з минулим роком зменшився на 2810 тис.грн. в зв’язку з відсутністю 

замовлень на проектні роботи. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк складає  

141 тис.грн., що  на 95,2% менше обсягiв реалiзацiї   минулого року. Питома вага обсягу 

зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить лише 

1,5%.  Iншi операцiйнi доходи пiдприємства у звiтному роцi за обсягами  перевищують рiвень 

2020 року на 39,7% i склали 4413 тис.грн. Основу, як i у минулих перiодах, цих доходiв складають 

доходи вiд операцiйної суборенди -100% загального обсягу iнших операцiйних доходiв. 

Збiльшення цiх доходiв на 1255 тис.грн. вiдбулось за рахунок оперативного використання для 

отримання додаткових вигод пiдприємству ринкової ситуацiї в сферi оренди нерухомого майна 

через введення карантинних заходiв по COVID- 19 з 18 березня 2020 року. Незавершене 

виробництво проектної продукцiї на кiнець звiтного перiоду складають витрати на виробництво 

проектних робiт, реалiзацiя яких планується в наступних звiтних перiодах. Обсяг незавершеного 

виробництва на кiнець звiтного року-2378 тис.грн. Протягом звiтного року вiдбулось зменшення 

обсягiв незавершеного виробництва в порiвняннi з 2020 роком на 429 тис. грн., або на 15,3% вiд 

загального рiвня за рахунок реалiзацiї проектiв та видiлених етапiв проектних робiт по окреми 

об'єктам, що виконувались в минулих роках.  

Проектний iнститут "Тернопiльський Промбудпроект" займається комплексним 

проектуванням пiдприємств всiх галузей промисловостi, громадських та житлових споруд, 

об'єктiв розташованих в складних геологiчних умовах, реконструкцiї та технiчного 

переобладнання дiючих пiдприємств. Обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в 

звiтному роцi   в порiвняннi з минулим роком зменшились. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству  становить  1781 тис.грн., що  на 6,1% меньше 

обсягiв реалiзацiї   минулого року. Всі 100% проектних робіт виконано  власними силами. 

Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного 

напрямку становить 18,6%. У 2021 роцi основними замовниками Пiдприємства були ТОВ 

"Тернопiльбуд": проектно-вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв м. Тернопiль 

- 914,0 тис. грн з ПДВ; ТОВ "ВВС-Буд": проектно - вишукувальнi роботи по будiвництву 

житлових будинкiв м. Тернопiль - 858 тис. грн. з ПДВ; Департамент МБК та ЗВ Чернівецької МР 

": проектно - вишукувальнi роботи по будiвництву житлових будинкiв м Чернівці - 158,0 тис. грн 

з ПДВ;  та iншi.  

Проектний iнститут "Львiвський Промбудпроект" у звiтному перiод надавав послуги у 

сферi проектування,архiтектури та будiвництва - обсяг виконаних робiт в 2021 р. склав 263,0 тис. 

грн.,в т.ч.проведення авторського нагляду 128,3 тис.грн.; провадження територiальної дiяльностi 

у промисловому будiвництвi, розроблення мiстобудiвної документацiї, складання генеральних 

планiв, схем, проектiв промислових  вузлiв населених пунктiв та районiв - обсяг виконаних робiт 

в 2021 р. 134,2 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду портфель замовлень склав 78,3 тис. грн. 

Вартість робіт за укладеними, але ще не виконаними договорами становить: 

   - Дог. № 4015-8 КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради 

проведення авторського нагляду за об’єктом будівництва : “Реконструкція стадіону “Галичина” 

на вул.Спортивній,2 в м. Дрогобичі, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний 

комплекс першої черги першого пускового комплексу. Коригування”. Сума: 78 300, 00 грн. без 

ПДВ. 

Обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в 2021 роцi   в порiвняннi з минулим 

роком зменшились. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству на 

49,5 % менше   обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними силами виконано 

проектних робiт на суму 239 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу зазначених робiт у складi 

чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить 2,7%. 



Проектний iнститут "Одеський Промбудпроект" є комплексною проектною органiзацiєю, 

що спецiалiзується на проектуваннi будiвель i споруд рiзного призначення. У звiтному роцi 

обсяги  виконаних  та реалiзованих проектних робiт   в порiвняннi з минулим роком 

збiльшився. Чистий дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт за 2021 рiк по пiдприємству  становить 

7394 тис.грн., що  на 154,5% бiльше  обсягiв реалiзацiї   минулого року. У тому числi власними 

силами виконано проектних робiт на суму 2128 тис.грн. Одночасно, питома вага обсягу 

зазначених робiт у складi чистого доходу пiдприємств проектного напрямку становить 77,2 %, що 

більше  показника минулого року на 52,1%. 

Основними замовниками Підприємства були: 

- Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” Чорноморська філія ( 

Проектно-вишукувальні роботи з розробки комплексного  плану-схеми (майстер-плану) 

розвитку морського порту Чорноморськ); Департамент систем життєзабезпечення та 

енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації (Виготовлення проекту 

"Будівництво модульних котелень на території м. Теплодар");Головне управління національної 

поліції в Одеській області (проектно-кошторисна документація по об’єкту „Капітальний ремонт 

покрівлі адміністративної будівлі відділення поліції № 1 Березівського районного відділу поліції 

ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, смт. Іванівка, вул. Центральна, 81”, 

“Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі сектору поліцейської діяльності № 1 

Подільського районного управління ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, м. 

Ананьїв”);-Міністерство оборони України (коригування проектно-кошторисної документації по 

Об’єктам: “ “Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №72, 

м. Миколаїв. Шифр-72/К-4, 72/К-1, 72/К-8. Коригування”,  

“Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №22, м. 

Первомайськ Миколаївської обл.. Шифр-22/К-1, 22/К-2. Коригування”); Військова частина А2756 

( проектно-кошторисна документація по обєкту: Капітальний ремонт пожежного депо військової 

частини А2756);Санаторій ”Одеса” служби безпеки України (проектно-кошторисна документація 

по об’єкту “Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію "Одеса" СБ 

України,розташованого за адресою: м. Одеса,Французький б-р,52”, “Капітальний ремонт будівлі 

їдальні санаторію «Одеса» СБ України,  розташованої за адресою: м. Одеса, Французький 

бульвар, 52. Коригування”); КНП “ООКЛ “ООР”  (проектно-кошторисна документація по 

об’єкту "Капітальний ремонт корпусу приймального відділення Одеської обласної клінічної 

лікарні, розташованої за адресою:м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26.Коригування”) АТ 

“Одеський припортовий завод” ( проектно-кошторисна документація по об’єкту “Накопичувач 

твердих відходів АТ "Одеський припортовий завод". Коригування"). 

По  об'єктам:роботи з розробки комплексного  плану-схеми (майстер-плану) розвитку 

морського порту Чорноморськ;- Будівництво модульних котелень на території м. Теплодар;-  

Накопичувач твердих відходів АТ "Одеський припортовий завод". Коригування роботи будуть 

продовжуватися у 2022 році. 

Обсяг проектних робiт проектного iнституту "Приднiпровський Промбудпроект" у 

звiтному роцi дорiвнює 0 тис.грн. , дохiд вiд реалiзацiї проектних робiт у 2021 роцi не 

планувався.Це обумовлено тимчасовим припиненням робiт за дiючими договорами у зв'язку з 

припиненням замовником фiнансування проектних робiт, а також вiдсутнiстю обсягiв робiт за 

профiльним напрямком дiяльностi iнституту. Одночасно, у складi незавершеного виробництва 

станом на 31.12.2021 року на пiдприємствi облiковуються фактично понесенi витрати на 

виконання робiт за її межами, а саме: ЗАТ " ТатСталь",  Росiйська федерацiя м. Москва ООО " 

Гипромез"( 491355,00 грн). 

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв є одним iз важливих 

напрямкiв дiяльностi компанiї "Укрбуд". Цю роботу в складi Компанiї виконують чотири 

навчально-курсовi комбiнати та навчальний центр, якi розташованi у рiзних регiонах країни. 

Пiдготовка робiтникiв здiйснюється по 68 робiтничим професiям для 6 галузей вiтчизняного 

виробництва , i цей процес щорiчно продовжується iз урахуванням нагальних ринкових потреб. В  



2021 роцi  в дочiрнiх пiдприємствах навчального напрямку (далi - Пiдприємства) пройшли 

професiйне навчання та пiдвищили квалiфiкацiю 34 640 осiб, що на 4,6 % більше у порiвнянi  з 

2020 роком (33 128 осiб). Сукупний дохiд по пiдприємствах напрямку пiдготовки та 

перепiдготовки кадрiв за 2021 рiк становить 29 896 тис.грн., що становить 173,9% до плану, у 

порiвняннi з показником минулого року збiльшився на 20,3%. В тому числi по дочiрнiм 

пiдприємствам:   Днiпропетровський НКК " Монолiт" -3056 тис., 204,0% до плану; НКК 

"Кривбасбуд" -1755 тис.грн.,161,8% до плану; НКК " Одесбуд"-3413 тис.грн., 181,0% до плану; 

"Запорiзький НКК"- 3859 тис. грн.,172,9% до плану; "Сумський навчальний центр"-618 тис.грн., 

132,5% до плану. Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг за основним видом дiяльностi у звiтному роцi 

забезпечений у сумi 22 668 тис.грн., що становить 186,0% до плану та 120,5% - до факту 2020 

року. Питома вага чистого доходу у складi консолiдованого чистого доходу становить 24,7%, що 

бiльше показника минулого року на 2,8%. Слiд вiдзначити, що iз п'яти пiдприємств зазначеного 

напрямку дiяльностi у 2021 роцi всi  Пiдприємства забезпечили виконання планових показникiв 

як по сукупному доходу так i чистому дохiду.Також всі Підприємства досягли рiвня сукупного та 

чистого доходiв, фактично отриманих у минулому роцi.  

Протягом звiтного року компанiєю "Укрбуд"(управлiння) та дочiрнiми пiдприємствами 

здiйснювалась дiяльнiсть з управлiння майном (в тому числi надання в оренду вiльних площ 

нерухомостi виробничого призначення). Консолiдований сукупний   дохiд вiд управлiння 

майном за 2021 рiк становить  71 842 тис.грн., що перевищує плановий показник на 8,4%, 

показник 2020 року забезпечено - на 106,5%. При цьому компанією "Укрбуд"(управління) дохід 

від управління майном за 2021 рік забезпечено на 88,7%. Одночасно, iснує постiйний ризик щодо 

цiнової полiтики та конкурентоспроможностi, що потребує певних зусиль в забезпеченнi доходу з 

цього напрямку дiяльностi. 

 

Прирiст капiтальних iнвестицiй у звiтному роцi в цiлому по Компанiї  становить 8 457 

тис.грн.  ( без пдв). Капiтальнi iнвестицiї в цiлому по Компанiї  на придбання основних засобiв 

та iнших необоротних активiв здiйсненi в сумi 8 298 тис.грн., на придбання нематерiальних 

активiв - 159 тис.грн.  

Iнвестицiйна  нерухомiсть за 2021 рiк має збiльшення первiсної вартостi на кiнець року  

на суму 776 тис. грн. за рахунок капіталовкладення в об'єкти нерухомостi. 

Аналiз основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi Компанiї за 2021 рiк у 

порiвняннi з аналогiчними показниками попередніх двох років показав в бiльшостi  динамiку 

щодо їх збільшення до показників 2020 року та зменшення до 2019 року.Таким чином фактичний 

показник, отриманий у 2021 роцi, зменшився до аналогiчного показника 2019 на 37,7% , а по 

відношенню до показника 2020 року збільшився на 0,9%. Падінню доходної частини по 

відношенню до 2019 року сприяло зменшення доходу вiд будiвельної дiяльностi компанiї 

"Укрбуд" (управлiння), а також вiд дiяльностi дочiрнiх пiдприємств за вiдповiдними напрямами. 

Збiльшення обсягiв робiт за 2021 рiк до фактично отриманих доходiв у 2020 роцi забезпечили  iз 

10 дочiрнiх пiдприємств (далi - Пiдприємства) 7 Пiдприємств, а саме: "Навчально - курсовий 

комбiнат "Одесбуд" - 109,1% , "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат" – 117,4%, 

Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат " Монолiт"-121,7%, Сумський навчальний 

центр-137,2%,"Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд"- 139,7%  та 2 проектнi iнститути: 

Одеський Промбудпроект"-239,5% та "Придніпровський  Промбудпроект"-126,5%.  В  

порiвняннi з  минулим  роком загальний обсяг доходiв Пiдприємств  збiльшився  на  7759 тис 

грн., в т.ч.  по проектним iнститутам - на 2657 тис.грн., або на 20,0%, пiдприємства напрямку 

пiдготовки та перепiдготовки кадрiв забезпечили зростання загального доходу на 5049 тис. грн., 

або на 20,3%. 

У звiтному роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг за основними видами дiяльностi  

по вiдношенню до аналогiчного показника 2019  має зменшення на 60969 тис.грн. а до 

аналогічного показника 2020 року має приріст на 5805 тис.грн., що становить 40,0% та 6,8% 

вiдповiдно. Питома вага чистого доходу у складi загального доходу у 2021 роцi становить 81,9%, 



що більше такого показникаа за 2020 рiк на 4,7%, але менше на 3,3% за 2019 рiк. 6 Пiдприємств iз 

10 збiльшили обсяги виконання чистого доходу в порiвняннi з 2020 роком, а самє: "Навчально - 

курсовий комбiнат "Одесбуд" – 111,4% , "Запорiзький навчально - курсовий комбiнат" – 117,8%, 

Днiпропетровський навчально-курсовий комбiнат " Монолiт"-121,9%, Сумський навчальний 

центр-104,0%,"Навчально - курсовий комбiнат "Кривбасбуд"- 156,1%  та 1 проектний iнститут: 

Одеський Промбудпроект"-254,5%. Компанiя "Укрбуд" (управлiння) у 2021 роцi  забезпечила 

перевиконання по чистому доходу  у порiвняннi з 2020 роком  на 1,3%, що обумовлено 

збільшенням доходів від оренди нерухомості. Діяльність у сфері будівництва Компанія не 

проводила і не планувала. Вiдставання по виконанню  чистого доходу в порiвняннi з минулим 

роком вiдзначається також по 3 Пiдприємствам: ПI"Львiвський Промбудпроект" –на 258,0 

тис.грн., що становить 49,5%; ПI "Тернопільський Промбудпроект" - на -116 тис.грн., що 

становить 6,1% та ПІ"Київський Промбудпроект"- на 2810,0 тис.грн., що становить 95,2%.ПІ  

"Придніпровський Промбудпроект" чистий дохід у 2021 році отримав на рівні 2020 року, а самє 

"0." Основнi причини зменшення у звiтному роцi як загального доходу, так i чистого доходу, по 

Пiдприємствам: "Проектний iнститут "Київський Промбудпроект", ПI "Львiвський 

Промбудпроект "," Проектний інститут "Тернопільський Промбудпроект в зв'язку з зниженням 

обсягiв проектних робiт , а також випереджаючим зростанням витрат вiдносно отриманого 

доходу. У звiтному перiодi iншi операцiйнi доходи  у порiвняннi з 2020 роком зменшились на 

5035 тис.грн. Компанiя знизила рiвень валового прибутку вiдповiдно до рiвня аналогiчнiх 

показникiв за 2020 рiк та 2019 рiк, вiдзначається його зменшення на 15,5%  та 20,1% вiдповiдно.  

Чистий прибуток, отриманий у 2021 роцi, по вiдношенню до показника 2020 року зменшився 

на 11643 тис. грн., або на 81,4%, а по вiдношенню до показника 2019 року на 18208 тис.грн., або 

на 87,3%. Одночасно, збиток у сумi 1341 тис.грн. отримали: " Львiвський Промбудпроект" - 173 

тис.грн., "Київський Промбудпроект-955 тис.грн, "Приднiпровський Промбудпроект "-152 

тис.грн. та "Тернопільський Промбудпроект "- 61 тис.грн. Причинами збитковостi по цих 

Пiдприємствах є зменшення обсягiв робiт по проектним роботам. 

  Консолiдований чистий прибуток по Компанiї склав 2 660 тис. грн. 

 

3. Ліквідність та зобов’язання. 

Компанiя  здiйснює проектування об'єктiв промислового та цивiльного призначення, 

здавання нерухомого майна в операцiйну оренду, здiйснює пiдготовку та перепiдготовку 

робiтничих кадрiв для потреб будiвельної галузi. Для здiйснення вказаних видiв дiяльностi в 

якостi джерел фiнансування  використовуються власнi кошти.  

Станом на 31 грудня 2021 року Компанiя  має позитивне  значення робочого капiталу, що 

складає 15039 тис. грн., в т.ч. по дочiрнiм пiдприємствам робочий капiтал має від’ємне  значення 

- 703 тис. грн. Його наявнiсть свiдчить про спроможнiсть Компанiї сплачувати свої поточнi 

зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть, що є позитивним фактором в її дiяльностi. 

Одночасно, по 6 дочiрнiм пiдприємствам, а саме Навчально курсовий комбiнат  "Кривбасбуд", 

"Сумський навчальний центр", Проектний iнститут " Приднiпровський Промбудпроект" , 

Проектний iнститут" Львiвський Промбудпроект", Проектний iнститут " Тернопiльський 

Промбудпроект" та Проектний iнститут " Одеський Промбудпроект" робочий капiтал має 

вiд'ємне значення.  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi по Компанiї станом на 31.12.2021 р. бiльше за оптимальне 

значення та дорiвнює 9,1, який характеризує можливiсть Компанiї виконати свої зовнiшнi 

зобов'язання за рахунок власних активiв. У порiвняннi з показником минулого року вiдзначається 

його зменшення. Пiдприємства, де зазначений показник на кiнець перiода бiльше нормативного 

значення, а саме: "Запорiзький навчально-курсовий комбiнат"(1,39), та Компанiя Укрбуд (13,1). 

Iншi дочiрнi пiдприємста мають коефiцiєнт фiнансової стiйкостi нижче 1. 

Консолiдований  показник загальної лiквiдностi по Компанiї має значення (1,5) бiльше 

нормативного, що свiдчить   про змогу Компанiї покрити свої зобов'язання, використовуючи всi 

оборотнi активи. У порiвняннi з показником 2020 року (1,9) значення цього показника 



зменшилось.  

Коефiцiєнт платоспроможностi по Компанiї на кiнець звiтного року має збiльшення i дорiвнює 

0,9, що бiльше нормативного значення.  

Для покращення фiнансового стану зазначених дочiрнiх пiдприємств правлiння Компанiї 

зобов'язало керiвникiв пiдприємств розробити заходи , якi б мали забезпечити їх стабiльну 

дiяльнiсть у 2022 роцi,звернувши особливу увагу на погашення дебiторської та кредиторської 

заборгованостей, зменшення вартостi незавершеного виробництва, укладання договорiв iз 

замовниками з урахуванням загальних витрат та вiдповiдно до рiвня ринкових цiн,що має 

забезпечити рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства, а також фiнансування цiєї дiяльностi. 

 

Ліквідні активи Групи станом на 31.12.2021: 

Балансова вартість запасів : 

(тис. грн.) 

 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Незавершене виробництво 3885 4406 

Готова продукція   

Інші матеріальні запаси 1892 1450 

Всього 5777 5856 

 

Протягом звiтного року вартiсть запасів зменшилась на 79 тис. грн. Зменшилась сума  

незавершеного  виробництва на 521 тис грн. В статтi "Незавершене виробництво" (рядок 1102) 

облiковуються витрати дiяльностi Компанiї, доходи по яким планується отримати в майбутнiх 

звiтних перiодах (3885 тис. грн). Найбiльша питома вага незавершеного виробництва по 

дочiрнiм пiдприємствам  приходиться на пiдприємства напрямку проектування та будiвництва 

(3268 тис. грн.), що становить 84%. Але збільшилась вартість інших матеріальних запасів на 442 

тис грн. 

 

Склад короткострокової дебіторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
14409 14133 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   

за виданими авансами 2677 2904 

з бюджетом 874 1540 

Інша поточна дебіторська заборгованість 6192 5078 

Резерв під очікувані кредитні збитки. -9079 (5184) 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше, 

за вирахуванням резерву  
15073 18 471 

 

До складу іншої поточної заборгованості включено заборгованість за заробітною платою 

працівників, позиками та відрядженнями, заборгованість за договорами оперативної оренди та 

іншу заборгованість. 

За виданими авансами протягом звітного року відбулося зменшення на                         

227 тис. грн., що становить 7,8%. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

також зменшилась на 666 тис. грн., в тому числі  з податку на прибуток   заборгованість 

зменшилась на 648 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть також збільшилась на 

1114 тис. грн., або на 21,9%.  



Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 

Заборгованість з терміном погашення більше 12 місяців відображається в складі 

довгострокової заборгованості. 

 

Торгова дебіторська заборгованість за термінами непогашення представлена станом на 

31.12.2021 р. наступним чином: 

                                                                                                             

(тис. грн.) 

Показник 

Сума 

заборгованості з 

урахуванням  

резерву 

Нарахований 

резерв 

1 2 3 

Поточна ( до 12  місяців) 3790 271 

Прострочена за термінами непогашення :   

Від 12 до 18 міс 809 108 

Більше 18 міс 731 8700 

Всього: 5330 9079 

 

 

Грошові кошти . 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Грошові кошти в банку:   

Поточний рахунок в грн. 11655 8196 

Інші грошові кошти (в тому числі чеки, грошові кошти в дорозі) 
8168 

 
14408 

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 19823 22604 

 

Зобов’язання Групи станом на 31.12.2021. 

 

Структура кредиторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Аванси, отримані на поставки, короткострокові інвестиції  10976 10458 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3655 1875 

За розрахунками з бюджетом 1916 1509 

За заробітною платою  358 498 

За фондами соціального страхування 51 68 

Інша заборгованість 1411 1402 

Короткострокові зобов’язання по поставках та інше, всього 18367 15810 

 

Структура забезпечень представлена наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3 

Довгострокові забезпечення 0 0 



Короткотермінові забезпечення   

В т.ч. забезпечення на виконання зобов’язань, які 

передбачені умовами договорів на будівництво об’єктів 
4999 4999 

Забезпечення на виконання зобов’язання,  передбачене 

умовою договору на проведення аудиту 
250 246 

Забезпеченняна оплату відпусток 2371 2274 

Забезпечення на виплату премій 1912 1858 

Всього 9532 9377 

 

Забезпечення на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за 

ймовірною оцінкою коштів чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами 

договорів про будівництво. Такі забезпечення відносяться до вартості об’єктів, що будуються. 

Інші забезпечення формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття 

забезпечення, та відносяться на поточні витрати. 

Забезпечення використовуються тільки на ті цілі, для яких вони були створені. 

Переоцінка забезпечень здійснюється на кожну балансову дату. 

 

Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення, що визначені договорами, станом 

на 31 грудня 2021 р. був представлений наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 

За  

вимогою 
Менше  

ніж  три 

місяці  

Від  

трьох  

до  12  

місяців 

Більше  

12  

місяців 
Всього 

1  2   3 

Торгова та інша кредиторська 

заборгованість 

 

13587 
126 

 
654 4000 18367 

Всього 13587 126 654 4000 18367 

 

 

4. Екологічні аспекти. 

 

Маштаби та специфіка роботи Групи пов’язана з великою кількістью паперових відходів, які 

спрямовуються на вторинну переробку громадськими організаціями, які займаються переробкою 

макулатури та інше. Компанія веде облік люмінесцентних ламп, батарейок, автомобільних шин та 

аккомуляторів, а також їх утилізацію.  

 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 251. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 93. 

Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 38 осіб. Фонд 

оплати працi - 40458 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року 

на 156 тис. грн., що становить 0,4%.   

В Компанiї у поточному роцi  не здiйснювались заходи по пiдвищенню квалiфiкацiї та 

пiдготовки фахiвцiв дочiрнiх пiдприємств i компанiї "Укрбуд" (управлiння) , що пов'язано  з 

встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою 

запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби,COVID-19 



спричиненої короновiрусом SARS-CoV-2.  

В затверджених заходах по забезпеченню стабiльної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств 

Компанiї на рiк кадрова програма була спрямована на забезпечення достатнього рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв, а також передбачала нарощування кадрового потенцiалу за рахунок 

молодих фахiвцiв вiдповiдно до вимог дiючого законодавства та пiдвищення середньомiсячної 

заробiтної плати штатних працiвникiв. 

 

6. Управління ризиками. 

 

В ході звичайної діяльності в Групі виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. 

 

При використанні фінансових інструментів Група зазнає таких видів ризиків: 

 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик.  

 

Правління несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління 

ризиками та нагляд за функціонуванням цієї системи.  

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких 

зазнає Група, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а 

також для здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика та 

системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових 

умов та умов діяльності Групи. Через засоби навчання та стандарти і процедури управління Група  

намагається створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому всі 

працівники розуміють свої функції та обов’язки. 

 

1. Кредитний ризик 

 

Група знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що 

одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок 

невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті надання послуг 

Групою на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові 

активи. 

Фінансові інструменти, за якими у Групи може з’явитися значний кредитний ризик, 

представлені в основному дебіторською заборгованістю і грошовими коштами та їх 

еквівалентами та інвестиційними цінними паперами. 

Група відстежує та аналізує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на 

індивідуальній основі та ґрунтуючись на історичному досвіді. Керівництво Групи вважає, що 

немає суттєвих ризиків втрат через зниження вартості активів. Максимальний розмір кредитного 

ризику Групи за класами активів представлений балансовою вартістю фінансових активів у Звіті 

про фінансовий стан. 

У наступній таблиці представлений максимальний розмір кредитного ризику за 

компонентами Звіту про фінансовий стан: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2021  31.12.2020 

1 2 3 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 5330 8949 

Грошові кошти та еквіваленти 19823 22604 



Загальний розмір кредитного ризику 25153 31553 

 

Керівництво Групи здійснює аналіз торгової дебіторської заборгованості, що підлягає 

сплаті покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими 

залишками. 

 

2. Ризик ліквідності 

  

Ризик ліквідності – це ризик того, що Група не зможе виконати свої фінансові зобов’язання 

шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління 

ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, 

достатньої для виконання зобов’язань Групи по мірі настання строків їх погашення як у 

звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і 

ризику нанесення шкоди репутації Групи. 

Як правило, Група забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на 

першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних 

витрат, включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов’язань; це не розповсюджується 

на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, наприклад, стихійне лихо. 

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні 

ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 

інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 

ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Група несе фінансові 

зобов’язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції здійснюються згідно з 

інструкціями управлінського персоналу.  

I.2.1  

I.2.2 Інші ризики зміни ринкових цін 

 

Група не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли метою 

таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Групи. Такі договори не 

передбачають розрахунків на чистій основі.  

 

3. Управління капіталом 

 

Політика Групи передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 

довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого 

розвитку господарської діяльності у майбутньому. 

Управлінський персонал контролює як структуру статутного капіталу, так і доходність 

капіталу.  

Управлінський персонал намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, 

яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, і перевагами і стабільністю, які 

забезпечує стійка позиція капіталу. 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

Станом на 31.12.2021 р. чисті активи Групи в сумі 253847 тис. грн.  

перевищують зареєстрований власний капітал Групи, затверджений у Статуті, на 60711 тис. грн.  

 

7. Дослідження та інновації. 

 

У складi Компанiї статус наукової базової органiзацiї мало дочiрнє пiдприємство 

"Науково-дослiдний та проектний iнститут "Донецький Промбудндiпроект", яке було атестоване, 

як наукова органiзацiя Держбудом України (свiдоцтво про державну атестацiю наукової 



органiзацiї вiд 25 травня 2010 року №4), i вiднесено до групи "А", що надає iнституту право, як 

органiзацiї науково-технiчного та проектно-впроваджувального напряму, визначати та впливати 

на державну науково-технiчну полiтику галузi. Iнститут мав статус базового по науково-технiчнiй 

дiяльностi в сферах проектування та будiвництва, промисловостi будiвельних матерiалiв, 

архiтектури i мiстобудiвництва (наказ Держбуду України вiд 15 червня 2005 року №97 17 грудня 

2011 року №UA 226788). На тепешнiй час в звязку з втратою контролю над пiдприємством 

Компанiя  не займається дослiдженнями та розробками. 

 

8. Фінансові інвестиції. 

 

Станом на 31.12.2021 р. до складу Групи входить 11 дочiрнiх підприємств та ДПАТ 

«Будівальна компанія «Укрбуд» (материнська компанія).  

Материнській  компанії  належить  100%  часток  в  статутних  капіталах  всіх  

дочірніх  підприємств. 

Загальна сума статутного капіталу дочірных підприємств складає 10 524 тис. грн. Власний 

капітал дочірніх підприємств складає 3285 тис. грн. 

Інвестицій в спільні підприємства або в асоційовані відсутні. 

 

9. Перспективи розвитку. 

 

Стратегiя подальшої дiяльностi ДПАТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" на 2022 рiк 

нацiлена на розвиток дочiрнiх пiдприємств та Компанiї  i вiдображена в 

"Органiзацiйно-технiчних заходах державного публiчного акцiонерного товариства "Будiвельна 

компанiя "Укрбуд" на 2022 рiк", а також у затвердженому зведеному фiнансовому планi на 2022 

рiк. Чистий прибуток в цiлому по Компанiї планується менше фактично отриманого за 

пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк. Подальша дiяльнiсть Компанiї буде 

здiйснюватись за вже напрацьованими напрямками вiдповiдно одержаних в установленому 

порядку лiцензiй на: будiвельна діяльність; дiяльнiсть у сферi архiтектури; навчання дорослих та 

iншi види освiти, надання в операцiйну оренду вiльних площ виробничої нерухомостi. 

Передбачається подальший розвиток та розширення зазначених видiв дiяльностi у вiдповiдностi з 

вимогами будiвельної галузi та часу. 

 

 

Голова Правління      Пойманов Сергiй Миколайович 

 

Головний бухгалтер      Лопата Алла Вiкторiвна 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Стандарт-Аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23980886 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01024, м. Київ, вул. Рогнiдинська, 

буд. 4-А, оф. 10 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1259 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 74-кя, дата: 16.09.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 1383, дата: 16.12.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 17.12.2021, дата 

закінчення: 15.06.2022 

12 Дата аудиторського звіту 16.06.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

290 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 

Керівництву ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», код ЄДРПОУ: 33298371 (за текстом 



іменоване – Компанія), за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ), а саме: 

- звіт про фінансовий станстаном на 31.12.2021 року; 

- звіт про сукупній дохідза 2021 рік; 

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; 

- звіт про власний капітал за 2021 рік; 

- примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, та її фінансові результати і грошові потоки 

за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ та відповідає вимогам Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 –XIV щодо складання 

фінансової звітності (із змінами та доповненнями). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Компанія не визначає справедливу вартість основних засобів. Аудитори не можуть підтвердити вартість 

основних засобів та інвестиційної нерухомості  станом на 31.12.2021р., оскільки такі активи не 

переоцінювались Компанією, як того вимагає МСФЗ. Балансова вартість таких активів складала 

208 409 тис. грн. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), надалі – МСА. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки із застереженням. 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту, що діяльність Компанії, як і діяльність інших підприємств 

в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу невизначеності, що 

спричинена повномасштабною збройною агресією та вторгненням військ російської федерації на 

територію України, у зв’язку із чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 

року щодо в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, на підставі ст. 20 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII, керуючись 

ст. 64 Конституції України, що з урахуванням офіційного листа Торгово-промислової палати України 

від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1 є форс-мажорними обставинами. 

Можливі вартісні та кількісні значення впливу вказаних питань на момент складання цього звіту 

визначити та розрахувати не видається за можливе, проте, вони можуть мати негативний вплив як на 

економіку України в цілому, так і на роботу Компанії. 

Керівництво Компанії стежить за розвитком подій і, за необхідності, вживає заходи для мінімізації 

будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. Передбачається, що подальший негативний 

розвиток політичної ситуації, падіння макроекономічних показників у світі, погіршення умов 

зовнішньої та внутрішньої торгівлі може і далі негативно впливати на діяльність Компанії у такий 

спосіб, що наразі не може бути визначений. Керівництво вважає, що ним здійснюються всі заходи, 

необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії та що на момент складення цього 

звіту відсутня суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Зазначені обставини є подіями після дати балансу, однак за своїм характером є некоригуючими подіями 

відносно показників фінансової звітності за 2021 рік. 

Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31.12.2021 не включає ніяких коригувань, які можуть 

мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде повідомлено, 

якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. 



 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого 

аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Ми не визначили ключових питань, щодо яких ми не зазначили застереження в нашому звіті. 

 

ІНШІ ПИТАННЯ  

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020р., було проведено ТОВ 

«Стандарт-аудит», яке 26 квітня 2021 р. висловило думку із застереженням щодо цієї фінансової 

звітності. 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ  

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати 

впевненість будь-якій формі щодо даної інформації. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою 

інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та  

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація 

інших можливих істотних спотворень на підставі норм МСА 720. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, 

ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 

про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту. 

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2021 РІК 

Група планує підготувати та оприлюднити річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік після 

дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з річною 

інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, 

ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансовоїзвітності та за таку систему внутрішнього контролю, 

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності  

Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку. 

Наглядова рада ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «УКРБУД» несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 



шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю;  

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 

і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Згідно Вимог до Інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків 

капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР №555 від 22.07.21р. наводимо наступну 

інформацію: 

 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 
Повне найменування: ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «УКРБУД». 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»не розкривало інформацію про кінцевого 

бенефіціарного власника та структуру власності оскільки згідно п.9 ч.2 ст. 9 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державні 

підприємства, установи, організації не подають таку інформацію до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» не є контролером/учасником небанківської фінансової 

групи. 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» не є підприємством, що становить суспільний інтерес.  

Станом на 31.12.2021 р. ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» має 11 дочiрнiх підприємств, 

якiздiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставiстатутiв, мають статус юридичних осiб, окремий баланс, а 

саме: 

№

 

п\п 

Найменування 

Орган

ізаційно-право

ва форма 

Місцезнаходження 

1 

Дочірнє підприємство 

"Запорiзький навчально-курсовий 

комбінат" 

Дочір

нє 

підприємство 

69035, Запорізька обл., м. 

Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 9 

2 

Дочірнє підприємство 

"Навчально-курсовий комбiнат 

"Одесбуд" 

Дочір

нє 

підприємство 

65044, Одеська обл., 

м.Одеса, пр. Шевченка, буд. 2 

3 

Дочірнє підприємство 

"Навчально-курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд" 

Дочір

нє 

підприємство 

50051 Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, вул.Вітчизни, 

буд. 9 

4 

Дочірнє 

підприємство"Сумський навчальний 

центр" 

Дочір

нє 

підприємство 

40031, Сумська обл., м. 

Суми, пр.Курський, буд. 143 



5 

Дочірнє підприємство 

"Днiпропетровський 

навчально-курсовий комбiнат 

"Монолiт" 

Дочір

нє 

підприємство 

49000, Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, вул. Юрія 

Савченка, буд. 97 

6 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут "Одеський 

Промбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

65012, Одеська обл., 

м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 

буд. 15 

7 

Дочірнє 

підприємство"Проектний iнститут 

"Київський Промбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

01030, м.Київ, 

вул.М. Коцюбинського, буд. 1 

8 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ЛьвiвськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

79070, Львівська обл., м. 

Львів, пр. Червоної Калини, буд. 35 

9 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ТернопiльськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

46002, Тернопільська 

обл., м. Тернопіль, вул. У.Самчука, 

буд. 3А 

1

0 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ПриднiпровськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

49000, Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, пр. Д. 

Яворницького, буд. 57 

1

1 

Дочірнє підприємство 

"Науково-дослiднийiнститут 

"Донецький ПромбудНДIпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

83004, Донецька обл., м. 

Донецьк, вул.Університетьська, 

№112 

Пруденційні показники, встановлені нормативно-правовим актом НКЦПФР для видів діяльності, що 

здійснює Компанія за звітний період відсутні. 

 

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ 

АБО ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

Статутний фонд Компаніїсформовано шляхом передачі майна державних підприємств з подальшим їх 

перетворенням у дочірні підприємства та частини майна Української державної будівельної корпорації 

«Укрбуд.». 100 відсотків акцій Компанії до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про їх продаж 

залишаються у державній власності і не можуть використовуватися для формування статутних фондів 

будь-яких суб’єктів господарювання та здійснення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження 

цих акцій з державної власності. Повноваження з управління пакетом акцій Компанії, що належить 

державі, здійснюються Українською державною будівельною корпорацією “Укрбуд”. 

Статутний фонд становить 193136 000 грн., який сформовано за рахунок майна переданого у 

власністьКомпанії. Статутний фонд поділяється на 193 136 простих акцій номінальною вартістю 1000 

грн. кожна. 

У державній власності перебуває 100 відсотків акцій. 

Статутний капітал Компанії розміром 193 136 тис. грн. станом на 31.12.2021 року сформований у повному 

обсязі у встановлені законодавством терміни, відповідає Статуту, який зареєстрований належним чином. 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались векселі, кошти, 

одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплачений або 

вилучений капітал станом на 31.12.2021 року відсутній. Формування статутного здійснено відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

Розмір статутного капіталу Компанії, зазначений у фінансовій звітності за 2021 рік, відповідає установчим 

документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

 

ПРО НАЯВНІСТЬ ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Інформація про наявність подій після дати балансу розкрита у Примітках до фінансової звітності.  

Події після дати балансу, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії та потребують 

коригувань фінансової звітності відсутні. 

 

ЩОДО ІНШИХ ФАКТІВ ТА ОБСТАВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СУТТЄВО ВПЛИНУТИ НА 



ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У МАЙБУТНЬОМУ, ТА ОЦІНКУ СТУПЕНЯ ЇХ 

ВПЛИВУ 

Нами не встановлено інших фактів та обставин, крім зазначених в цьому звіті, які можуть суттєво вплинути 

на діяльність Компанії у майбутньому.  

 

УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 

Звіт про управління, що надається станом на 31.12.2021р. відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 

2164-VIII – «Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" та Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» узгоджений з фінансовою 

звітністю за звітний період та не має суттєвих викривлень.  

На основі проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактів, що інформація, яка наведена в 

звіті про управління, суперечить фінансовій звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. 

 

ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Звіт про корпоративне управління складено Компанією відповідно до вимог ч.3 ст. 127 Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», якою встановлено вимоги до змісту звіту про 

корпоративне управління. 

На основі виконаних аудиторських процедур та отриманих доказів ми перевірили інформацію, наведену 

в звіті про корпоративне управління відповідно до п.1-4 ч.3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки».  

На основі проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактів, що інформація, яка наведена в 

звіті про корпоративне управління відповідно до  п.5-9 ч.3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки» суперечить фінансовій звітності або іншим документам Компанії, що 

були надані для перевірки, за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. 

Показники звіту про корпоративне управління узгоджені з фінансовою звітністю Компанії за звітний 

період та не містять суттєвих викривлень. 

 

ЩОДО ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ І 

СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

На нашу думку розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій здійснено повно 

та достовірно. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОГО РОКУ, 

ПІДГОТОВЛЕНІ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ (РЕВІЗОРОМ) 

Інформація про підсумки перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки звіт ревізійної комісії 

Компанії не було складено до дати цього аудиторського звіту в зв’язку із дією в Україні військового 

стану. 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОГОВІР 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит». 

Код ЄДРПОУ: 23980886. 

Вебсайт: http://www.standart-audit.com/ 

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10 

Поштова адреса: 01001, м. Київ-1, а/с 460. 

Інформація про включення в Реєстр: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» 

включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділи суб’єкти аудиторської 

діяльності, суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності та суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес під №1259.  

Телефон: +38 (044) 469 07 17. 

 

Дата та номер договору про надання аудиторських послуг: № 1383 від 16.12.2022р.  

http://www.standart-audit.com/


Дата початку проведення аудиту – 17 грудня 2021 року. 

Дата закінчення проведення аудиту – 15 червня 2022 року  

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: 

виконавчий директор Олексієнко Дмитро Володимирович, якого включено до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності під № 100147. 

 

Ключовий партнер з аудиту/ 

Виконавчий директор                                                           

ТОВ «Стандарт-Аудит»           ОлексієнкоД.В. 

 

Місце складання:  01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф. 10. 

 

Дата складання: 16червня 2022 року. 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

 

Керівництву ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», код ЄДРПОУ: 33298371 (за 

текстом іменоване – Група), за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ), а саме: 

- консолідований звіт про фінансовий станстаном на 31.12.2021 року; 

- консолідований звіт про сукупній дохідза 2021 рік; 

- консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; 

- консолідований звіт про власний капітал за 2021 рік; 

- примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31 грудня 2021 року, та його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ та відповідає вимогам 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 –XIV 

щодо складання фінансової звітності (із змінами та доповненнями). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Група не визначає справедливу вартість основних засобів. Аудитори не можуть підтвердити вартість 

основних засобів та інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2021р., оскільки такі активи не 

переоцінювались Групою, як того вимагає МСФЗ. Балансова вартість таких активів складала 

210 018 тис. грн. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), надалі – МСА. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс 



РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки із застереженням. 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту, що діяльність Групи, як і діяльність інших підприємств в 

Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу невизначеності, що 

спричинена повномасштабною збройною агресією та вторгненням військ російської федерації на 

територію України, у зв’язку із чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 

року щодо в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, на підставі ст. 20 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII, керуючись 

ст. 64 Конституції України, що з урахуванням офіційного листа Торгово-промислової палати України 

від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1 є форс-мажорними обставинами. 

Можливі вартісні та кількісні значення впливу вказаних питань на момент складання цього звіту 

визначити та розрахувати не видається за можливе, проте, вони можуть мати негативний вплив як на 

економіку України в цілому, так і на роботу Групи. 

Керівництво Групи стежить за розвитком подій і, за необхідності, вживає заходи для мінімізації 

будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. Передбачається, що подальший негативний 

розвиток політичної ситуації, падіння макроекономічних показників у світі, погіршення умов 

зовнішньої та внутрішньої торгівлі може і далі негативно впливати на діяльність Групи у такий спосіб, 

що наразі не може бути визначений. Керівництво вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні 

для підтримки стабільної діяльності та розвитку Групи та що на момент складення цього звіту відсутня 

суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі. 

Зазначені обставини є подіями після дати балансу, однак за своїм характером є некоригуючими подіями 

відносно показників фінансової звітності за 2021 рік. 

Фінансова звітність Групи за рік, що закінчився 31.12.2021 не включає ніяких коригувань, які можуть 

мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде повідомлено, 

якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. 

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого 

аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Ми не визначили ключових питань, щодо яких ми не зазначили застереження в нашому звіті. 

 

ІНШІ ПИТАННЯ  

Аудит фінансової звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2020р., було проведено ТОВ 

«Стандарт-аудит», яке 26квітня 2021 р. висловило думку із застереженням щодо цієї фінансової 

звітності. 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ  

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати 

впевненість будь-якій формі щодо даної інформації. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою 

інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та  

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація 

інших можливих істотних спотворень на підставі норм МСА 720. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, 

ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 

про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту. 



 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансовоїзвітності та за таку систему внутрішнього контролю, 

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності  

Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 

що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку. 

Наглядова рада ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «УКРБУД» несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю;  

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 

і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Згідно Вимог до Інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків 

капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР №555 від 22.07.21р. наводимо наступну 

інформацію: 

 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 
Повне найменування: ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «УКРБУД». 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»не розкривало інформацію про кінцевого 



бенефіціарного власника та структуру власності оскільки згідно п.9 ч.2 ст. 9 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державні 

підприємства, установи, організації не подають таку інформацію до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» не є контролером/учасником небанківської фінансової 

групи. 

ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» не є підприємством, що становить суспільний інтерес.  

Станом на 31.12.2021 р. до складу Групи входило ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (материнська 

компанія) та 11 дочiрнiх підприємств, якiздiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставiстатутiв, мають статус 

юридичних осiб, окремий баланс, а саме: 

№

 

п\п 

Найменування 

Орган

ізаційно-право

ва форма 

Місцезнаходження 

1 

Дочірнє підприємство 

"Запорiзький навчально-курсовий 

комбінат" 

Дочір

нє 

підприємство 

69035, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, вул. 

Сєдова, буд. 9 

2 

Дочірнє підприємство 

"Навчально-курсовий комбiнат 

"Одесбуд" 

Дочір

нє 

підприємство 

65044, Одеська обл., 

м.Одеса, пр. Шевченка, буд. 2 

3 

Дочірнє підприємство 

"Навчально-курсовий комбiнат 

"Кривбасбуд" 

Дочір

нє 

підприємство 

50051 

Дніпропетровська обл., м. 

Кривий Ріг, вул.Вітчизни, буд. 

9 

4 

Дочірнє 

підприємство"Сумський навчальний 

центр" 

Дочір

нє 

підприємство 

40031, Сумська обл., 

м. Суми, пр.Курський, буд. 143 

5 

Дочірнє підприємство 

"Днiпропетровський 

навчально-курсовий комбiнат 

"Монолiт" 

Дочір

нє 

підприємство 

49000, 

Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, вул. Юрія Савченка, 

буд. 97 

6 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут "Одеський 

Промбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

65012, Одеська обл., 

м.Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, буд. 15 

7 

Дочірнє 

підприємство"Проектний iнститут 

"Київський Промбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

01030, м.Київ, 

вул.М. Коцюбинського, буд. 1 

8 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ЛьвiвськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

79070, Львівська обл., 

м. Львів, пр. Червоної Калини, 

буд. 35 

9 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ТернопiльськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

46002, Тернопільська 

обл., м. Тернопіль, вул. 

У.Самчука, буд. 3А 

1

0 

Дочірнє підприємство 

"Проектний iнститут 

"ПриднiпровськийПромбудпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

49000, 

Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, пр. Д. Яворницького, 

буд. 57 

1

1 

Дочірнє підприємство 

"Науково-дослiднийiнститут 

"Донецький ПромбудНДIпроект" 

Дочір

нє 

підприємство 

83004, Донецька обл., 

м. Донецьк, 

вул.Університетьська, №112 

Пруденційні показники, встановлені нормативно-правовим актом НКЦПФР для видів діяльності, що 

здійснює Група за звітний період відсутні. 

 

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ 

АБО ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 



Статутний фонд Груписформовано шляхом передачі майна державних підприємств з подальшим їх 

перетворенням у дочірні підприємства та частини майна Української державної будівельної корпорації 

«Укрбуд.». 100 відсотків акцій Групи до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про їх продаж 

залишаються у державній власності і не можуть використовуватися для формування статутних фондів 

будь-яких суб’єктів господарювання та здійснення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження 

цих акцій з державної власності. Повноваження з управління пакетом акцій Компанії, що належить 

державі, здійснюються Українською державною будівельною корпорацією “Укрбуд”. 

Статутний фонд становить 193136 000 грн., який сформовано за рахунок майна переданого у власність 

Групи. Статутний фонд поділяється на 193 136 простих акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна. 

У державній власності перебуває 100 відсотків акцій. 

Статутний капітал Групи розміром 193 136 тис. грн. станом на 31.12.2021 року сформований у повному 

обсязі у встановлені законодавством терміни, відповідає Статуту, який зареєстрований належним чином. 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались векселі, кошти, 

одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплачений або 

вилучений капітал станом на 31.12.2021 року відсутній. Формування статутного здійснено відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

Розмір статутного капіталу Групи, зазначений у фінансовій звітності за 2021 рік, відповідає установчим 

документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

 

ПРО НАЯВНІСТЬ ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Інформація про наявність подій після дати балансу розкрита у Примітках до фінансової звітності.  

Події після дати балансу, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Групи та потребують 

коригувань фінансової звітності відсутні. 

 

ЩОДО ІНШИХ ФАКТІВ ТА ОБСТАВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СУТТЄВО ВПЛИНУТИ НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У МАЙБУТНЬОМУ, ТА ОЦІНКУ СТУПЕНЯ ЇХ 

ВПЛИВУ 

Нами не встановлено інших фактів та обставин, крім зазначених в цьому звіті, які можуть суттєво вплинути 

на діяльність Групи у майбутньому.  

 

УЗГОДЖЕНІСТЬ КОНСОЛІДОВАНОГО ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ З ФІНАНСОВОЮ 

ЗВІТНІСТЮ 

Консолідований звіт про управління, що надається станом на 31.12.2021р. відповідно до Закону України 

від 05.10.2017 № 2164-VIII – «Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" та Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 

«Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» узгоджений з 

фінансовою звітністю за звітний період та не має суттєвих викривлень.  

На основі проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактів, що інформація, яка наведена в 

консолідованому звіті про управління, суперечить фінансовій звітності Групи за рік, що закінчився 31 

грудня 2021 року. 

 

ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Звіт про корпоративне управління складено Групою відповідно до вимог ч.3 ст. 127 Закону України «Про 

ринки капіталу та організовані товарні ринки», якою встановлено вимоги до змісту звіту про 

корпоративне управління. 

На основі виконаних аудиторських процедур та отриманих доказів ми перевірили інформацію, наведену 

в звіті про корпоративне управління відповідно до п.1-4 ч.3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки».  

На основі проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактів, що інформація, яка наведена в 

звіті про корпоративне управління відповідно до  п.5-9 ч.3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу 

та організовані товарні ринки» суперечить фінансовій звітності або іншим документам Групи, що були 

надані для перевірки, за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. 

Показники звіту про корпоративне управління узгоджені з фінансовою звітністю Групи за звітний період 

та не містять суттєвих викривлень. 



 

ЩОДО ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ І 

СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

На нашу думку розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій здійснено повно 

та достовірно. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОГО РОКУ, 

ПІДГОТОВЛЕНІ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ (РЕВІЗОРОМ) 

Інформація про підсумки перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки звіт ревізійної комісії Групи 

не було складено до дати цього аудиторського звіту в зв’язку із дією в Україні військового стану. 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОГОВІР 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит». 

Код ЄДРПОУ: 23980886. 

Вебсайт: http://www.standart-audit.com/ 

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10 

Поштова адреса: 01001, м. Київ-1, а/с 460. 

Інформація про включення в Реєстр: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» 

включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділи суб’єкти аудиторської 

діяльності, суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності та суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес під №1259.  

Телефон: +38 (044) 469 07 17. 

 

Дата та номер договору про надання аудиторських послуг: № 1383 від 16.12.2022р.  

Дата початку проведення аудиту – 17 грудня 2021 року. 

Дата закінчення проведення аудиту – 15 червня 2022 року  

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: 

виконавчий директор Олексієнко Дмитро Володимирович, якого включено до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності під № 100147. 

 

Ключовий партнер з аудиту/ 

Виконавчий директор                                                           

ТОВ «Стандарт-Аудит»           ОлексієнкоД.В. 

 

Місце складання:  01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф. 10. 

Дата складання: 16червня 2022 року. 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних 

осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також 

про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

http://www.standart-audit.com/

